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ANEXO Nº 2 INVINTÁRIO Es

_KIBUTZ_ HACHSHARA “IN DOROT

Jundiai ( Itupeva ) Im, 16 da Estrada do Juniai = Itupeva, ingue
paia סו

À Possuia côrca de 17 alqueires paulistas tendo silo vendidas córca

de l en 1955, O seu preço no ato de compra fol de CT 160,000,00.
Os tos acham=so rogistra”os nos contratos de compra

)

19109 (
e venda / 1955 de.

4Construções: - הוט

1construção de tijolos e coberto parte com telhas e parte do folhas |

tido Y nternit " servindo para +: dormitorio, com |, divisõesde 0888 18080 |

Mendo abrigar em camas beliche ( em mmoros atualmente) | em cada quar
O to; 1 pequeno dopartamonto dostinado a farmácia, 2 cômodos destinados ao

machsan “depósito ( de roupaszum prolongamento daconstrucáodestinado
a machbessia ( lavanderia ) y uma parte destinada à lavatórios (3) , ins

tes sanitárias (31 e 2 compartimentos para banhos, miinidos de 2
chuveiros eletricos ca'as dd 1 E

15 do tijolos e cobertos d& telha, servindo para chadar
haochel (refettorio) cozinha, e “eposito de alimentosePossue instalações
Para agua nte , fria e quente o fogão de sólida construção à lenha,
e um fogão gás, a . 4 if E

1 construção servindo de chadar hatarbut, sala dé cultura,dispondo
de cadeiras e poltronas, rá“io=vbtrola, biblioteca e discoteca,

Pequena construção de madeira, com 2 chuveiros e outra pequenas cas
binas de madeira,com fossas higiênicas,

Os serviços de manutençã são relativamente bons, apresentando-se
as construções acima em bom estadoDispões a haghshara uma regular quan
tidade de moveis-Omosas,7lD cadeiras no chaiarhaochel, 25 camas beli=
che e cofca de 50 colchões nos dormitórios, 1 radio vitrola e uma életro
los grande quantidade de livros 6 discos no chadar hatarbut, alem das aci

O ja citadas poltronas em mau estadoExistem pequena quantidade de remédios
e o machsan supre as necessidades minnimas dos chaverimela uma maquina e
Lavar roupa ( 5 = » uma geladeira grande, uma desnatadeira, completa
aparelhagem de cominhas

Meghok

Construções? x

> כ808ועמה construção de barro, com telhado de telhas antigas
de utilisaçãomixtacAtualmonto, Localisantse pinteiros, a sala da mazkie
rut ( sacrotaria). A sifria agricola, otcelm caso “e necessidade, data
construção pole ser transformada em dormitórios.

Uma outra construção, tambem antiga, de material identico ao añteri.

or, porom menor o em estado de consorvação pior, serve de depósito de
movois, utensílios de ração, sendo 2 compartimentos destinados um a sapa
taria, o outra

à

sala do moleUma construção do tijolos serve de depósito de ferramentas e uma
etonção de madeira, sem parefos, s erve “e garagem para o caminhão,
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“Uma tonstrução, parte de 6180108e parte de pau a Du 7%ta de Pálha, que serviaantigamente de cosinha cara atuaismente 78 deposito para materias diversoss 2 3%- Uá estabulo construido de tijolos com capacidade para 5 vacas , 6 oo |const 5 Pequena, de tijolos e telhas, servindo para depodito de ração |e dep 98 לניובן
0Um ל de construção moderna, de madeira, com capacidade do | |

5 8 י
quena construção de colunas que se destinam a c locação de caixa de|

abelhas. :

Pois grandes aviarios de construção moderna abargando hoje; |;.200788
frangos para corte, 0

A hachshara $ córcada em toda a sua extenção, por uma cerca colocada |
a dois anos atrás, do aramo farpado do pedra batida, cobrindo uma superfi |
ciede aproximadamente 250 m2 «Pequenoscanteiros contornam algumas das ₪0

des e uu: cantero malor se encontra do lado do chafar haochel à entra
da hachsharas ;

No contro ha um patio grande e entre o chadar haochel e o chadar hatar
but um Local adaptado a cancha de Volei bool e basket baal,

Ins Ses elótricas,hidraulicas e esgotos.Possue esta hachshara luz
etrica retirada “a rele geral que passa pela estrada, possuindo uma

casa de força com un transformador, uma rede intorma fornece luz a quase.
todas as depemencias da mesma,

A agua so constitui em problema serio da hachshata pela sua qualidade
e, pela quantidads as vezes,Ã agua potavel passa por um trat-mento quimico
que fem sompro é dosmais eficientes, sendo que um dos seusmales é causar
grande deficienciãs dentárias nos chaverim, À agha É retirada de poços por
bombasecañalisada gara &s diversasdependenciaseIxistom duas caixas com
capacidade de cerca 1,000 mil litros é uma caixa à tratamento de agua
3 poços, atualmente fornecem a agua da hachshara, sendo 1 completamente
importante. a

Um sístoma “e esgotos existe na cozinha o nos banheiros,

Naquinas e Moboro st

Namitencio: 1 golalolraelétrica, 1 ma. de lavar roupa (5K1) ,1
7 cortadeira de grama,1

9 Produção:

1 caminhão Chevrolet 196 para 6ton., 1 masmuiz onada mequanica
Gr = 1/8, uma bomba de irrigação a motor, 3 bombas do aguas com
motor, 1 centrifuga para mel, 1 deshatadeira,

Merramentass | 0

10 enxadas, 6 pás, 6 garfos, 1 picareta, 3 foices, | enxadinhas, |
jogo de ferramentas. 7

100810;

Vacas, 3 bezerros, 2 búrros

| h.200 frangos, 280 gar

Produção: e .
0 35900 atualmento profuz cerca de 25litros de leite por dlaj o o |

tul cercade 100 ovoseliensalmento , ha venda de 11/00 frangos p/ corte pro
viniente dos 2 aviarios.Na parto agricola |

nhas e 15 patos

 



há uma varzoa de terra silico-argilosa muito fértil. para produção há atu-,
almente uma plantação de 10,000 nês de morango, 140.000 pés de cebola e ca-|

na dem açucar, Para o consumo (gan-bait) existem as mais variadas verduras, |
sendo que atualmente iniciar-so-a sua venda no mercado de Jundiai. $

Há arvores frutiferas, como bananeiras e figueiras.
O estrume das vacas e “as galinhas é aproveitado para a adubação da ter |

ra e para venda, Há cerca de 100 caixas “e mel. 4

Instrutor:

A hachshará possue um instrutor japonês, que instrue os chaverim de du=

as a trôs horas por diã, im troca recebeu uma faixa de terra (especificada
em contrato), além de duas construções 764.

Inversões

Desde 1955, a hachshara recebeu:
cré 35.000,00 para reforma dos postes de luz e construção de um local

para aNachbeissá (lavanderia).
$ cri 160.000,003provenientes da venda do trecho da hachshara, com os

quais foram realizados as reformas amplas e gerais, pelas quais a hachsha-

passou.
Crk 10.000,00; para reforma do caminhão.

ATIVIDADES

sidur

6,00
8,30

1318
15,200

Ivrit

18,30 - 19,30
3 Nível: Regular e bom,

8,30 : Avodá
9,00 2: Lanche

12,15 2 Avodá
ליל : Almoço e menucha

16,15 : Avoda4
4
4
4

Tarbut

Oneguei-shabat; artzaot ideológicas, duas vezes por semana; artzaot 11-

torárias e musicais, arvel simchás

Chuguim: Jograis e côros

Preparo profil. gsional

Quatorze chaverim profissionalizados.

Chaverin en hachshará: Trinta e seis.

sheirutim: Seis e melo em épocas normais,
A
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purin: Transformação de uma casa em dormitórios.


