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ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DA VAADAT MESHEK DO K.HoB+D> COM A MAZK.PELLA.

(20-9-59)

Participaram dessa reunião os chaverim Levy, Karabina, Lêo Se,Bfrati; Chico

e DavidBrujis, sendo que redigimos essa ata para estudo dos chaverim da hachshar

em fungao do próximo ToiTun.
Constaram da ordem do.dia os seguintes pontos, cujas conclusões aprasenta-

mos; como propostas: de debates para o mencienado Tom Tun:

1- O que queremos do uma 880282828? ₪1884

2 - Sistema de avodêã nos anafim.

3 - Temei avodã (disponíveis e necessários por anaf)

A - Inversões em ramos de produção.

1 - Todos os chaverim foram unânimes em concordar em que a principal função

o Hachshará nao 5 806208108, 826882 de tudo que tem se dito últimamente sóbre neces-

sidade de maior rentabilidade nos anafim. Antes de. mais nada a Hachshará deve preenek*

cher.as necessidades de preparo do chaver para a vida do kibutz: sob o ponto de vista

de adaptação ao trabalho, de adaptação à vida coletiva e seus problemas, de tarbut,

etc;mcomo consequência dessa conclusão tiramos outra:- a de que não pode ser nossa

orientação a concentração em limitado número de anafim que sejam rentáveis sob o

ponto de vista econômico, abandenando-se outros que não o sejam. ,

Em segundolugar,e sem ter como meta principal a independencia econômica,

procurar ao máximo - possível aumentar o rendimento nos anafim existentes. E

aqui existe um campo vasto de possibilidades inexploradas, a ser aproveitadas a partir
-

das conclusões a que chegarmos com o Tom Tung e isso em três sentidos:

a) Planificação - de fato constatamos que a nossa planificação

atual é das mais falhas, Tazondo-s8 necessíris um plano de maior visão, no mínimo

para um período de uma ano, apesar de que êle possa pecar na não exatidae dos detalhes

(tal acontece nos kibutzim também).Tal planificação inclusive é um elemento a mais

ao se determinar próximas entradas em hachshará , pois assim teremos uma noção exata

das necessidades da mesma em determinado periodo.

b) Organização - em cada anaf faz-se necessário a introdução de

conceitos mínimos de organização, exigindo-se maior"seriedade mishki" no trato dos

65 mesmos, a exemplo do Lul, apesar de também aqui caber uma série de melhoras.

c) Estudo - além de ser êsse um fator de progresso para os anafim

& também um fator fundamental na satisfação pessoal do chaver em seu trabalho e também

aqui mito páuco tem se feitom com raras exceçoess,

Ao se falar em aproveitar ao máximo as possibilidades de maior rentabilidade,

chegou-se à conclusão de que como orientação básica deve receber nossa preferência

o anaf chaklai, pois é o que menos exige em matéria de inversões ou trabalho especia-

lizado e experiente, em comparação com outros anafim(ao se analisar a rentabilidade

de um anaf não se pode esquecer os gastos como inversões em binianim, como no caso

ão lul e do refet, etc.). Conseguência disso a necessidade de orientação para cursos

agrícolas( culturas) o que não tom.se feito Ultimamente.

Acentuaram ainda os chaverim a possibilidade de desenvolver o michveret como

fonte de lucro bem como renovar o anaf de laticínios em função de colocação dêsses

produtos no mercado com freguesia fixa , como 86 houve em épocas anteriores. -

Quantó ao refet, estudar as possibilidades de ampliá-lo tendo em vista um

maior aproveitamento do dia de trabalho que é atualmente empregado para o mimero de

vacas agora existente» Para 0 Iom Jun deverá a Vaadat Meshek apresentar propostas

concretas quanto a êsses anafim,

Isto quanto ao primeiro pontos 



2 — Sistema de avodê

Constatou-se que o sistema atual, isto é, rodíziode uma semana

6 praticamente absurdo, concordando todos os chaverim acêrca da necessidade de maior
permanência em cada anaf. Seguiu-se uma. discussão 806208 do graude: fixação chogan=
do-se à conclusão final de que como princípio devemos adotar! a fixaçãode cada em um
determinado anaf, durante seu período de hachshará, admitindp-so trocas em casos
específicos de insatisfação ou outros problemas. Como justificativa para 481

1) Num período médio de apenas um anoytodo e qualquer rodízio redunda numa
permanência mínima em cada anaf, não permitindo um conhecimentomínimos

2374 permanencia num ana? , além de permitir maior conhecimento do mesmo

cria maior remponsabilidade do chaver para com o mesmoe pesa considerávelmente

em sua eficiencia, e se anteriormente falamos em organização, seriedadé mishki, etc.

a modificação do sistem, de avodá é um dos principais fatores para tale

3 - Tocknit Hameshek
Os chaverim Chico e Efrati apresentaram um tochnit em que constam

va:- dias de trabalho disponiveis e dias de trabalho necessáriospor cada anal;
orçamento para um período de sete meses, separando-se produção de consumo. Após

discussões 6 observações concluiu-se :- o orçamento deve ser elaborado para um "perfo-

do de umm ano, devendo ser apresentado para o Iom Tun( com cópias) assim como: os

Temei-Avodã a serem dispostos num quadro geral; daí porque não os incluimos nessa

atas
Seguiu-se uma discussão sôbre o caminhão, chegando-se & conclusão de que

o_mais conveniente será vendê-lo já que para algumas funções: às quais estava destinado

não mais as preeenche e para outras poderá ser substituido, com menor ônus para a

1802828326-8 dados aprésentados|pelos chaverim Chico e Efrati acérca dos gastos

mensais do caminhão em contraposição às viagens por êle efetuadas, ficou clare o

prejuizo que o mesmo dá, saindo mais barato o aluguel do transporte quando fer

necessário, tanto para fins miskkiim como chevratiim, Com o produto do dinheiro
da venda propõe-se:

a)Telefone - que seria solução para possíveis casos de urgência

b)Carroça e burro - que se faz necessário para transporte interno

4 - Hashkaot em ramos de produção
Reviu-se a lista primitiva, refazendo-se-a já que

nela constavam pontos não muito claros, estabelecendo-se uma determinada ordem de

preferência para essas haskkaot, que serão apresentadas também ao Vaad Lemaan Hach-

sharot e que segue abaixo na mesma ordem de preferência proposta.

|

1) Carroça e implementos
a)820.000,00

b '"...5 12.000,00

0(: 50088"+,nacion. 2.000, 00

₪BBUpRa 1.000,00
35.000,00

2) Irrigação
a) Bomba nova c/motor Montgomery RR

2 EP; 18.0001"+8"% 26.540,00

b) a netros de: mangueira Pirelli
3:060,00

o 1 mangueira 3/4Mecsniatara nat te rara dada ds a... 0

4 Tanque de estagnação. scssenso ssa sacas ca seas da 2.000,00

32.600,00 

 

 



- \
»? 122.380,00

3) Preparode terras
a)Retificação do motor da mila /

מ606מ108400 215522.5155264:0:5141:5444% 23 00.00
eA2:500,00
6 Implementos snes Do o oras DADC Pos soa 00

6004880 51-4000000
13.400,00

4)Combate à saúva ,

5 081788 de br. metilasoooooooooooororosorón»». 4.500,00

5)Apiário
8(27 פנתה 5 590

002862%08)08138860ם0/828201286080788......0
28.500,00

6)Refet
j

ו%
a) Silo de tijolo tipo trincheira de l4m3...o..o++.. .... 154000,00

b) Aparelhamento de insóminaglo artificialio.o.oo.o..... 6.280,00
aaaaoeeoo ds DONÓ2(1

83ל|
e) Formas e corantes p/laticínios. +... ..........»»»».o.».._ 6.300,00

30.580,00

Tapermanentes! GAmendas

oA

Ser Oo ,
5 לול mamae ao 124900, 00
b)Bnxadas,otCe.cecccsosersrrc corro ros corsa D+000,00

7.300,00

8) ךגגב , .. dd “

Balança Perfocta p/200A ל
5.300,00

9) Picadeira Zig-zag de 3 120 ...........,.יייייייייייייייייייז., 0
o AR 10.800,00

0...

Sem mais, deu-se por encerrada a reunião.
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