
ANEXO

1,3

Situada em Jacarek (local denominado Tanquinho). Possui7,90 alqueires, tendo sido adquirida em 1956 pelo preço de Crê...
. , .

À Chavat Or desde 1950 até 1956 funcionava em Monte-Mor,Campinas, local vendido pela quantia de Cr$ 800.000,00, Os limi-tes da fazenda acham-se registrados no contrato d-e compra.

Construcñes- Manutenção:

1 dormitório, com 5 quartos com lugar para 3 chaverim emcada, 1 casa grande com refeitório, cozinha, dispensag chadar-ha-tarbut, Secretaria, compartimentos para 2 chuveiros,
2 1 pequena construção gom 2 compartimentos com aparelhossanitários, provisoriamente esta instalado um tarif, que serve dedormitório, 2

Os serviços dem manutenção são precários einsuficientes,
tornando-se necessário ampliá=los, Possui a hachshara, móveis e עסו-
das de suas necessidades minimas e uma farmacia bem apare-

ada.

Construções demeshek-

1 refetde tijolos, com capacidade para 7 vacas, juntamente
com uma construção utilizada como machsan (depósito) de ferramentas,

1 lul pequeno, de tijolos com uma construção utilizada para
machsan geral, 0

1 pequena construção de tijokos, onde funciona » gerador.
1tanque de água, não aproveitado, provisoriamente,

A hachsharã é cercada por uma cerca antiga, de dono não definido.

Instalaçõeselétricas, hidráulicas

e

esgotos-
A luz provém de gerador próprio, já, que a réde geral se

acha muito distante e o transporte da luz ate o local da hachshará
importaria gm gastos elevados. Hã uma réde de distribuição interna,

¿A agua provem de poço, retirada comb bomba e é de bóa quali-
dade potável, À agua e encanada e distribuida internamente,

Ha uma caixa para armazenamento,
Ha um sistema de esgotos para a cozinha e os banheiros.

Máquinas, Motores-

Consumo-

1 geladeira elétrica grande
Fogão a ultra gas

Produção-

1 gerador de 8 HP, trifásico, 1 motor diesel
1 bomba para puxar agua, com motor.
1 bomba de irrigação
1 cortadeira de grama, manual
1 desnatadeira 



eta

Produção:

Weshek vivot

Seis vacas, dois bezerros?
dois burros, um cavalo 68
cinquenta patos.

A produção desta hachshara ainda $ incipiente, dado que ainda está no
inicio, Sua reia produção para venda são os citricos existentes na
Da quando da compra, HÁ ainda em pequena quantidade banana,
uvas e mamão,

> A produção de leite hoje em dia 8 boa e o campo oferece produtos para
uso interno (gan=bait),

A hachshará atualmente não possui instrutor, mas os chaverim recebem
informações “a iscola Agrícola, existente na redondezas

ATIVIDADES

* Avodá
:* Lanche
: Avodá
Almoço e memicha
Avoda

oito horas de trabalhos

Ivrit:

6,50 - 7,30
Nível: Bom

Tarbuts

8 Oneguei-shabat, peulot gerais,

Preparo profissional:

Pequeno

chaverim em hachshará:

Quínze

  


