GUIZBARUT ARIZIT
Relatório do Mif'al halul

l.Introjugño =

truido uo

O Mif'al halul é um empreendimento do movimento naci onal, consKibuts” Hacushará Ein Dorot. Seu capitel inicíal foi de

6r5391.750,00 (tregentos e noventa e um mil,tetecentos e cinquenta cru-

zeiros) doados pelo Snr. Samuel 3chor de Beio Horizonte.

O rêguleneto do mif'al, inscrito na folha 1 (um) do livro

Caixadiz entre outras,0 seguinte: "... é um empreendimento conjunto

Tnuá-Hachshará que Visa a melhoria das condicções financeiras do Kibutz Hachshará Bin Dorot,s possibilidades da manutenção de fundos para
un Keren Lemosdonim,a fim de financiar os aluguéis de nossas sedes..se"

Portantoimediatamente se deiuz,que antes de mais nada o em

preendimento/toí erguido com a fíralidade precípua de prover renda tanto

para a Hachighará quanto para o Keren Lemoadonime.

Nesse primeiro ano às funcionamento, podemos notar falhas,
algumas de vulto,-todas,no entanto causadas pela inexpertencia dos
chaverim quo se dedicaram ao mit'al,exceto no tocante à parte financeira e organizacional do empreeniimento. Várias vezes tivemos complicações na corntabilidade,que teve origem direta nem descuido ao se registrarem as entradas e paídasyalén das maturais movimentagdes surgidas.
2. Sátuação financeira

HOdia 10 de Janeiro do corrente aúo ívi efetuada a primeira divisão de
lucros,na base das porcentagens constantes no regulamento:

Kibutz Hachshará Ein DorotKeren Lemoadonim

Fundo de reserva

02004 15

|

31.309,10.
25.047,40.

(80%).
(40%).

3.131,00.

(05%).

Portanto,o novo período-de 10 de Janeiro em diante- começava com um fun

do de reseva de Cr$.44.931,20,muis a importanaa de 3.131,00, perfazendo
um total de Cr$48.042,20, que era o saldo em caixa.

Durante a Veidá,aprovou-se dentro da regulamentação financeira o regue

lamento do Jul,que pode ser encoi.trado na parte de Estatutos do Movimento.

Dispomos hoje de um' saldo de 0r$39.685,00 (trinta e nove mil, seiscentos e

oitenta 6 01200 erúzeiros E) que se encontram em caixa além das seguintes

impostancias:

(c/ o garin-a ser descontado)

(c/ a caixa A da Hachshará)
(c/ a Guizbarut
. 889,20.

Artzit)

(oitenta e sete mil,oiiocentos e oitenta e nove

cruzeiros é vinte 66.04%08(.

Débitos- '
lA
Temos pela frente ps seguintes débitos:
Avisco-duplicata 7600108 6₪ 4/61-------- רה0

Avisco-duplicata a vencer em doo ou
além da próxima remessa de pintos durante essa semana, da Granja Ypt,

do valor de

Crê Pq 300, 00»

-
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A situação, como se pode ver pelos números é difícil,pois do total em
Caixa,os Cr$341108,20 em poder da Guizbarut Artzit constituem o atual

fundo de reserva,e poderá ser apenas movimentado segundo o regulamento

aprovado na Ja. Veidá Artrit. A situação ainda mais se agrava, sabendo-se
que o próximo lote a ser veúdiio,o 14º, sairá apenas no dia 16 de Junho.
Seremos obrigados a mfmtw contrair empréstimos a curto prazo,para o

pagamento das dívidas vendidas e a serem vencidas até a normalização do

mif'al-c que se dará segundo a planiticação-nos inícios de Agosto.
Planificação

É a seguinte a planificação de entradas e saídas de lotes até o fim do
ano:

x

Entr.
20/1/59
10/3/59

quarto
3b
2b

20/5/59

la

15/4/59
29/4/59

3/6/59

24/6/59
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29/7/59
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1b

Data de saída
26/4/59
16/6/59

20/7/59
2/8/59
25/8/59

nº
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1b

7/9/59

18

la
1b
la

4/11/59
15/15/59
5/12/59

21
22
23

la
1b

1b

30/9/59
12/10/59

17/12/59

19
20

24

Por aí,podemos observar com clareza como se definirá a situação do
mif'al nos próximos meses: de Abril a Junho não há nenhuma entrada proveniente da venda de lotes.De 16 de Junho a 20 de Julho haverá um lote
sómente. As entradas,no entanto passarão a ser normais (ca 17 dias apro-

ximadamente) a partir do

dia

20 de Julho.

9

nota-a nomenciatura adotada para os quartos é a seguinte: Galinheiro 1

com quartos: a-lº mes,b-2º mes -c-3º mes; omesmo se dá em relação ao ga-

linheiro 2. Esta pianiíicação ioi foitaçievando se em co. sideração:
a disponibilidade existente de vaças nos quartos.
ba euncomenda de um Lote de pintos deve ser aproximadamente de um mes
antes de sua chegadas

c.cessação do funcionamento em meados de Dezembro.Em Janeiro o preço da

ração tende a subir com a carencia do milho,e mmxaxes

o preço da carne

decresce «Além disso,o período é reconhecidamente ruim para a engorda.
Divisão do trabalho

Constatou-se que sob certos aspectos o trabalho deveria ser

centralizado(técnico) e sob o aspecto comercial e o de contacto com

fornecedores e compradores se obterá maior facilidade desde que localis

zaio em São Paulo. O sistema de contabilidade (livros) ficará a cargo
do chuver Léo Harif,que será responsável pelo KHED por esta parte.
Fichas de controle

)

As fichas de controle instituilás em fins do ano passado, po

derão espelhar 1ielmente a situação de cada lote.Já que estão bem idea1izadas, cumpre serem diariamente registradas para que possa se tirar de-

las o esperado proveito,0 que não aconteceu até aqui. Queremos frizar

aqui ,que o registro deverá ser rigoroso,pois caso contrário de nada sem
virão as anotações.O Merakez do Lul se pbrigará Ge zelar por esta parte,

,
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independentemente do 100
1810

no trabalho diário.

Vales- ficou resolvido que toda
feito avenas mediante apresent a saída de aves,ovos,etc. do lul, será
ação de

vale (quando destinados ao
hachshará).O mesmo se dará
consumo da
com os produtos da hachshará
a serem utilizados
no lul.
'

Foedeiras- Embora façam parte do lui
(das 100 poedciras,60 são do 1;
disso,a ração consumida desde o
início deste ano foi paga pelo
mente nada foi aprovado, Ainda este
lul),ofici
mes
a situação deverá

ser esclarecida,

Luz- Dadas as dificuldades de
averigumr exatamente  ששquanta
energia elétrica É consumida pelo lui mens
almente, chegamos a uma norma
que aqui expoHos,e segunda a qual já se oper
ou nos meses de Janeiro, Feverier
o e Marços

