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ESTUDO SOBRE A POSSIBILIDADE DE UMA  HACHSHARA UNIFICADA

Há alguns mêses foi feito um primeiro estudo ;ultimamente,no entantoO Kibutz Hachshará Ein Dorot efetuou um contrato de arrendamento embase de térgo.Isto vem facilitar bastante a possibilidade de unifi-cação spois parte das necessidades de trabalho são cobertas pelo terceiro, podendo -se supor também um sensível aumemto de renda na Hach-sharê .

Teremos de encontrar aquisa forma pela qual a Hachshará unificada pos88 preencher as seguintes metas:

a- mínimo de manutenção do meshek
b- tempo razoável de permanência
0- possibilidade de estudar ivrit,iediat haaretz eted- vitalidade econômica

Estamos tomando como basc,a 2081128020 da hachshrá unificada em EinDorot,pois $ a que mais condições oferece,com menos investimentos0Dl está que parte do meshek da cChavat Or seria transferidos,

A-  Meshek básico

1.200 galinhas
15 vacas

80 colméias
verduras e forragens-80 dunams (3,5 Alqueires paulistas)ârvores frutíferas-8 dunams
pasto-100 dunams
1 mula mecânica
1 carroça .
implementos e ferrament,s

B- Investimentospecar

Propõe-se a vendada Chavat Or(menos transferência de vacas, ferementas,carroças etc) e a eventual venda ou arrendamento de parte da Ein Dorot. Investimentos básicos:

1.200 poedeiras
melhoria das condições de moradia e sheirutim
aumento de refet
compra de mula mecânica
Ampliação do abastecimento d'água
Trabalho

Consideramos o minimo necessário *PoT enquanto, sem o trabalho noc.mposEste será realizado por terceiro e o aproveitamento de chaverim será feito de acóddo com as Possibilidades numéricas.Teremos;  



 

Machsan, lavanderia , limpeza 1 1,5 iemei avodá
cozinha e chadar haochel A
refet 1,5
lul 1
mel (apiário) 0,5

TOtal 5 5,5 31900018

Percebe-se poy este quadro,que consideramos refet,lul,apifrio,co-

mo funções obrigatórias dos chaverim, totalmente realizadas por êles.

D- O ano de trabalho do chaver.
 

Shabatot e chaguim 60
doenças 16
chofesh e Che alió 39
tnuá 2

Restam 209 dias,dos quais: trabalho -144
estudo  — 65

Esta $ uma divisao média anual,tendo como basez 3 horas de estudo
por dia ye 5,5 de trabalho.

E- Necessidades anuais do meshek

machsan, lavanderia, limpeza 365- 547
cozinha,chadar haochel 365
refet 547
lul 365
mel 185
administração 2

1. -4

Calculando 144 dias de trabalho por anodo chaver ,seriam necessérios
para m-nter o mínimo do meshek diretamente em função dos chaverim,
13 a 18 chaverim, Cada chaver adic onal significa 144 dias a mais de

trabalho,no campos
Considerando como salutar que cada chaver trabalhe pelo menos,(em
média) 50 dias no campo,para neste c:so contrabalançar a diferaça
correspondente a 13,14 pessoas necessárias a 650-700 dias adicio-
naiseCada chaver-médio,dando 144dias por ano,0 adicional ,corres-
pondente pois a 4-5 chaverig a mais.
Assim sendo, consideramos como mínimo possível para preencher tôdas
as necessidades de trabalho 6 estudo,17 a 19 chaverime
Dentro dessas bases objetivas,analisaremos agora uma prpposta de siste

ma para hachshafá unificadas

Proposta de Hachshará Unificada

As entradas em hachsharádevem ser planificadas de tal forma( bem co-
mo as saídas) que nas estações de menos trabalho no campo, sempre

haja pelo menos ,o mínimo exigido para manutenção do meshek,crescedo
gradativamente com o máximo exigido,para manutenção do meshek,cres—
cendo gradativamente, como o máximo coincidindo com as setações pe-
sadas+0 plano de entradas e 881888 deve ssr elaborado pelos movimen=

tos 



Segundo esta proposta,cada um dos movimentos, ficaria 6 mêses sôzinhos
na hachshará,e dois a três mesés em conjunto,0s meses em. conjuntode
verão coincidir com as épocas de acúmulo de trabalhos0s movimentos me
nores dividiriam suas entradas em cada uma das épocas.

Exemplo de movimento de chaverim;
mov. a mov. b total

fev. 8 13 2
mar, 10 aliá 10
abril 13
maio 13
jun. 13
jul . 13 6

op e / 8 Notas: no que se refere a

chevrá etc,guiar-se-á-se
o a gundo alternativa anterior
dez. 14
jan. 14

fev, 14

Propomos aqui,a base de um regulamento a ser aceito pelos movimentosnos seguintes pontoss
1- 8120080- 8 mazkirut serê peritófia, constando de um mazkir,merkez meshek, sadran avodá e merakez tarbut.

Haverí alternância nos cargos de mazkir e sadran avodí ente
os movimentos,
As deeisões em mazkirut e asseif& klalit são tomadas porcoletivismo ideológico.
Impasses são resolvidos por uma comissão de arbitragem doVaad Leman Hahachsharêt
Irabalho- a planificação de entrada em anafim ,bem comoo plano de meshek,são feitos a priori pelas hanagot dosmovimentos.
Disciplina- as decisões de mazkirut,mosdot e sadran avodásao finais.

T-Estudos- ivrit,de acórdo a um plano geral conjunto.Ideologia específica, segundo fixação de datas por cada um dosmovimentos.Participação na tnuá,e, realizações dos movimentos na Hachshrá, segundo planificação conjunta a priori.8- Contabilidade- será feita Por pessoas designadas pelo VaadLeman Hachshrá,
9- Terceiro- Gamtirá a continuidade do trabalho( segundoocontrato ),mesmo durante épocas com poucos chaverim e noshorários de estudo.

Nota:- Tempo de permanência
Na alternativaA,0 tempo de permanência médio é 10 mêsesjalgunschaverim ficarao um ano,outros 7-8 mêses,
Na alternativa B,a média é de Tmêses, ficando alguns chaverim 6e outros 9 mêses.f importante, para fazer viável qualquer planoque se inclua no regulamento do V.L.H.a obrigatoriedade de pelomenos 7-8 méses de hachshr? para todos os movimentos. 



NÚMEROS DE ALIÁ DOS MOVIMENTOS

Segundo dados fornecádos pelo Vaad Lemaan Hachsharot acs Kinussim Sionista,
Estao Incluídos apenas chaverim que passaram por hachshará, ou que sus alié
tenha sido aprovada pelo VeLeH.

Ano Ichud, Hashomer Hamguchad Hatsioni Beter

35 31

35 11

25 18

43 3

29 52

37 18

40 6

23 34

27 24

25 13

1 11

4 1

 


