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Bror Chail, Novembro 1969

Caro "Chaver"

Você já esta se preparando para vir ao nosso encontro; tanta corre-

ria, despedidas, acêrto de negócios, enfim, não é tão facil a gente

encerrar um capítulo da vida. Mas a esperança do futuro e a seguran

ça da decisão certamente deixam você contente.

E agora que você começa a arrumar a bagagem nós gostariamos de tro-

car ideias e, se possivel dar algumas sugestões sobre o que seria -

conveniênte você trazer.

VESTUÁRIO PARA ADULTOS

Você provavelmente tem um armário cheio de roupas, traga todas as

que você gosta, mas lembre-se que aquí no "kibutz", assim como no

país em geral, você terá raras oportunidades de usar certo tipo de

vestuário, como por exemplo, ternos, gravatas, vestidos de baile,

os 68189 poderão ser muito bem aproveitados em"Purim", isto

não significa que roupas boas não são usadas, pois não nos faltam

oportunidades festitas.

São muito práticos os conjuntos(de saias ou calças leves e para o
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inverno as calgas rancheiros, japonas forradas, camisas de flanela,

shorts e calças de brim, camisas de algodão, vestidos leves, Casaco

esporte, etc...

Não esqueça que a picina é um dos lugares mais frequentados durante

o verão, portanto o maiô e.a saida de banho são imprescendiveis.

O verão é muito quente(30 graus em média) para compensar o inverno

que é br..br..(5 - 15 graus) e chove bastante. Os casacos de inver

no devem ser de técido impermeavel(nilon) e forrados(acrilan); para

as "chaverot" um bom casaco(manteaux) e um tailleur 86 18 880 66 -

grande utilidade. O guarda-chuva e as galochas são muito importan--

tes(barro também não falta) e já que estamos falando de frio.... um

tom acolchoado e 2 cobentores de lão nao devem ser esquecidos.

A nossa roupa é enviada semanalmente para a lavanderia regional ( à

cerca de 6 klms. do nosso kibutz) que serve aos demais kibutzim da

região tambem. Em geral a roupa retorna num período de 2 à 3 semanas

o que ocasiona a necessidade de uma reserva um pouco maior que a -

usual »

Outro ponto importante é que a roupa deve ser de técido pré-encolhi-

do e, naturalmente, lavavel.

Enfim, abaixo uma pequena relâção de acôrdo com nossas sugestões an-

teriores.
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ROUPAS PARA CASAL

cobertores de la pijamas para verão
travesseiros pijamas para inverno
acolchoado cuecas e camisetas para verão
capas p/acolchoado : cuecas e camisetas para inverno

6-12 fronhas 10 pares de meias para o verão
6-128 : 10 pares de meias para o inverno
6-12 toalhas de banho 3,4, malhas de 13
6-12 toalhas de rosto 1 Japona de nilon forrada

4 a 6 mudas de trabalho: calças rancheiro, camisas de brim e flane-
la, roupa de baixo escura, japona quente,
Calças compridas de tergal, de la, saias, vestidos, blusas, assim -
como as roupas de passeio e para a tarde em geral, conforme sugeri-
mos, á vontade do "chaver".

ROUPA DAS CRIANÇAS

A roupa das crianças é introduzida nos "Batei-Ieladim"(casas das -
crianças). Em geral é recomendavel trazer o vestuário da estação -
atual e a soma em dinheiro correspondente à estação seguinte.

Por exemplo: Se você chegar aquí entre os meses Marco e Agosto, traga
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o vestuário de verão e dinheiro correspondente à norma de inverno,

Se, no entanto, você chega entre Setembro e Fevereiro traga vestuá

rio de inverno e a soma da norma do verão. Esta proposta se baseia,
na nossa experiência de que, em geral, as crianças se adaptam muito

rapidamente aos novos usos e costumes, e nem sempre a roupa trazida

do Brasil está de acôrdo com o novo gosto adquirido.

Abaixo uma relação da roupa usada nos nossos Batei Ieladim(segundo

o grupo de idades.

O À 3 ANOS

camisas de flanela para inverno
camisas de algodao para verao
casaco quente
suederes
puloveres sem manga
pares de meias para o inverno
pares de meias para o verão
calças curtas para passeio
calças compridas para passeio
botinha

1 Cobertor quente
1 Cobertor pequeno
4 Capas de cobertor
4 lençois
10 calças curtas
12 calças de flanela

(p/bebés abotoada
no ombro)

toalhas de meio banho
toalhas de rosto
camisetas meia manga
p/inverno
camistas s/manga pa-
ra verão
Sandália
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Soma correspondente ao Verão:-...... LI. 150,00
Soma correspondente ao Inverno:-.... L.L 300,00> ,
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— 7 ANOS

cobertor quente
acolchoado
colchas
capas de cobertor
lençóis
fronhas
travesseiro
toalhas de meio banho
toalhas de rosto
pijamas de flanela
pijamas de verão c/calça curta
e blusa sem manga
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camisetas inverno,1/2 manga

12 cuecas ou calcinhas de malha

7 blusas de verao

camisetas verão s/manga(hering)
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Soma correspondente
Soma correspondente

8 - 12 ANOS

cobertor quente
acolchoado

colchas
capas de cobertor

travesseiro

lençóis
toalhas de banho

toalhas de rosto

pijamas verzo(curtas)
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blusa tranca manga curta
blusas de flanela
lusa branca algodão c/manga
comprida
calças de brim aflanelado
calças curtas de brim
pares de meias p/inverno
pares de meias p/verao
suederes
pulover s/manga
casaco quente forrado
maiô e saída de banho
calças curtas p/passeio
calças compridas p/passeio
vestidinhos de algodao
Sandália - botinha 3/4

ão-Veraos =. o... eLo 200500
ao Inverno:-.... L.I. 400,00

suederes
pulover sem manga
japona forrada 6

2 vestidos,verao e inver
no

2 saias, verao e inverno
(2 calças curtas, tergal

ou veludo cotelet
(2 calças compridas, tergal

ou veludo cotelet
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pijamas inverno flanela 6 blusas de inverno

camisetas inverno 1/2 manga 6 blusas de verão

camisetas verão s/manga 2 blusas brancas: 1 verão e

cuecas ou 6 calcinhas 1 inverno

suederes

Soma correspondente ao Verão:-...... L. 15200560

Soma correspondente ao Inverno:-.... L.1. 550,00

13 - 18 ANOS

cobertor quente pijemas de inverno

travesseiro
comisetas verao s/mangas

acolchoado
camisetas inverno 1/2 manga

colchas
cuecas brancas

capasde cobertor
Sueteres

fronhas
japona forrada para escola e

lençóis
passeio

toalhas de banho 1 japona forrada para trabalho

tozlhas de rosto Sandalia

ijamas verao
Sapato forte para trabalho

Maiós e saída de banho Sapato para passeio € escola

Rapazes: 2 Moças:

2? calças bôas; 1verao de tergal, alas, vestidos, roupa de baixo

e inverno de la ou veludo cotelet 2 peignoirs; 1 p/inverno e 1 p/

verao

1
1
1
2
2
4
4
3
4
3

3 mudas de roupa de trabalho constando: Calça rancheiro, camisa de

brim, 10 pares de meias para inverno e verao, 4 606088 ₪68

escuras.
2

Soma correspondente ao %6280:-...... L.I. 300,00

Soma correspondente ao Inverno:-.... Lel. 650,00
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MATERIAL DE COZINHA

As refeições no "kibutz" são tomadas no "Chadar Haochel"(Sala de
refeições); na moradia do "chaver", em geral, toma-se lanche A -
tarde com as crianças, e é claro café com os amigos à noite. Fazer
bolo, uma vez por semana, já é uma tradição “"kibutziana", A "Kit
chenete" é pequena e o equipamento deve ser adequado às suas dito

didas.

Os oartigos elétricos de preferência devem ser comprados na Euro

pa ou aquí no país, nunca esquecendo que a voltagem é 220 e a ci

clagem 50 ciclos. -

Abaixo uma pequena relação do equipamento de cozinha em geral —-

usado pelos nossos "chaverim":

Geladeira 5 pés (nao maior!)

Talheres, copos, pratos, garrafa térmica, ferro elétrico, jogo de

café, 1 ou 2 panelas pequenas, frigideira, forma de bolo e de pu-

dim, liquidificador, etc...

O BANHEIRO

Nossos banheiros são também pequenos(vide planta).

É bom trazer: secador de cabelo e um armário de remédios(tipo goya

na, por exemplo).
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MÓVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS PARA O QUARTO

A familia recebe em geral nos primeiros anos de estadia no "kibutz"
uma moradia composta de 1 quarto e meio, banheiro e kitchenete, sen
do que a moradia final é composta de 2 quartos; portanto os móveis
devem ser planificados levando em consideração este detalhe.
Os quartos são pequenos o que significa que os móveis não devemser
grandes nem pesados; outro detalhe, o chão é de ladrilhos, portanto

para o inverno um bom tapete é muito importante, não esqueça também
que o sol é' intenso e as cortinas devem ser de pano forte 6 06268 -

firmes.

Segundo a opinião da maioria dos “chaverim" é interessante trazer

do Brasil: Tapete, pano para cortinas, rádio e toca discos(50 ci

clos) e o resto de preferência comprar em Israel,

Abaixo uma relação das peças que em geral constam das moradias dos

"ehaverim", às quais acrescentamos os preços aproximados dos mesmos

em Israel.

1 Sofá cama ..............11 400,00 Cortinas.....c. ve. «LI 200,00
2 ץס11ץסתהה,,,,.......:.:.7801ת%17180020,.....,+,..- 8606

1688 סב1ה8 ...............121 120,00 Aquecedor à quero-
Mesa 0/4 08861288 ........21 350,00 |86 ........ייי''*2ב1 0
Estante para livros ......11 450,00 0808 0898810

. f de espuma .......«..LI 300,00
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Lustres..............e« LI 150,00 Colcha p/cama, tapete
Pequeno. «vs... ל.....ע 0

ons as «e LI 150,00 Radio Toca discos.........LI דה00400,00

"O CANTINHO DAS CRIANÇAS"

Como você sabe as crianças moram nos "Batei-Ieladim", porém é na mo-
radia dos país que elas passam as tardes, Deve-se, portanto, levar -

em consideração um canto no quarto que se adapte às necessidades da
criança, isto naturalmente de acôrdo com a idade das mesmas, desde o

lugar dos brinquedos dos pequenos até a escrivaninha para o preparo

das lições dos maiores; também é importante trazer os objétos que as

crianças gostam, como livros, brinquedos, bicicletas,etc...

Enfim, traga todos os enfeites,quadros, livros,discos que você gosta.

Isto concorrerá para tornar sua moradia agradavel.

Nós esperamos que você possa aproveitar nossos palpites e se houver

algum outro ponto que possamos esclarecer, por favor, escreva-nos.

Até Breve!

 

SUZANA LOWY é
p/Comissão de Absorção
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   KITCHENETTE

MORADIA DE 2 QUARTOS

 



 



 

 
 



 
 

  



 


