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ץ / YFAZENDA DROR 2 - KIBUIZEIN
Plano de Melhorias mb %

o 6% Garin do Ichud Hanoar Hachalutzi, atualmente em Hachshará,

propos-se lever a cabo uma série de trabalhos na fazenda, no sentido
de dotar esta não so das necessidades essenciais para um nível de vi

da compativel com a sua finalidade, mas também daqueles melhoramen -
tos que a possam tornar um lugar atraente, capaz de desempenhar um |
papel de centro de interesse para o movimento, para a juventude ju - |
68108 e para o Ishuv em gral. Este trabalho, além das vantagens enu-
meradas, poderia trazer uma sensivel valorização imobiliaria para a
fazendas

 
9 Conforme se pode verificar por plantaSnexa, grande area do Ki-

butz encontra-se sem aproveitamento. Isto é bastante natural, uma
vez que uma exploração integral do terreno esta muito acima das nor=
mais possibilidades numéricas, tecnicas e de tempo dos garinim que
passam pela Hachshará. Por este motivo, e para permitir a execução
do plano de melhorias que a seguir será exposto, sugere-se a venda
do trecho achurado na planta, para o qual já existe pretendente, ES
te trecho corresponde a uma area aproximada de 3 (tres) alqueires, a | |
ser confirmada por medição rigorosa na ocasião da vendas

Segue-se uma descrição do plano de melhorias, que poderá ser mé
lhor ilustrada pela planta anexa (escala 1:200).

0 Ll mem Limpeza. > regularização do terreno na região do patio de mora -
dias. Já foi realizada por uma moto=niveladora cedida pela pre-
feitura de Jundiaí.

2 -- Pavimentação dos caminhos com pedra britada é construção de sar
jetas para escoamento de aguas pluviais

3 — Construção de cercas na divisa com a estrada e ao redor dos pas
tos.

-- Construção de porteiras,
-- Ajardinamento e arborização (Gramados, canteiros de flores e Lolhagem, arbustos, arvores de sombfa), Apresentam, além de con —veniencias intrínsecas, influencia muiito Positiva sobre o esta-

do da vida social dos garinim,.
6 -— Normalização do abastecimento de agua. Afim de atender às necessidades do consumo diario nos diversos setores de higiene, lim.

o
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peza, alimentação, irrigação, ete. torna-se necessaria a períu -

ração de um novo poço, alem da colocação dos outros dois existen

tes em condições de funcionamento. É a seguinte a tabela aproxi-

mada do consumo diario;

Machbeissá (lavanderia) .""7856 800

0,000 US

Sanitariól..ccoccoónicircasococadcicrs ido 1000 2

ספלנתמבה,:..45000.04440000%444404%40444444%/% 800. de

םועבעמ4424%05435001051001:000444004:1446(.08 600 2

ב 200 le

Refet )₪8%8010("+.oro cas soc oaso 500 1

4500 42

7 — Normalização do forndcimento de energia elétrica, Faz-se urgen=
te a renovação de toda a instalação de postes e fios, em vista

do apodrecimentoe queda de grande numero dos existentes, o que

além de causar constantestranstornos, constitue sério perigo

de acidentes. Além disso é necessaria a instalação de pontas de

luz externos e o melhoramento da instalação eletrica nos chu -

veiros

Construção do novo Chadar Haochel (Refeitorio), com nova 0091-

nha é area de serviço anexa. :

Construção de novo barracão pera a Machbeissa (lavanderia),
Ampliação do Refet (estabul8) para instalação de uma sala de
higienização do leite; instalação de uma caixa de agua para o
Refet, para permitir limpeza mais eficiente, com pressão de

agua convenientes

Ampliação da Casa Nova (Dormitorios) tendo em vista o aumento
numerico do atual Garin, as frequentes visitas de chaverim do
movimento é de pais, bem como a nescessidade de um quarto para
roupas de trabalho e sapatos que dificultam a conservação da lia
pesa nos dormitorios «

Reforma das instalgõões sanitarias , atualmente fora de fun
cionamentor

Confecgáo de moveis apropriados para o novo chadar haochel e pa
ra a sifría ( Biblioteca )e

14 = Acbamento das paredes e janelas no machsam ( deposito de mus
pas )y farmacia , instalações sanitarias «

15 - Compra de pertences varios para manutenção higenicas
16-=-—Construção-de uma quadra

de

Rola

ao

Cesto-e VOLTEy=DÉTI=

como

-equipamento-nescesserio ,  



 

ORÇAMENTO.

1) Formação de pastos para animais,

Aramefarpado - 14000 ms, 3.520,00
Mouro8s- 2.150,00
Grampos -8 ks, 120,00

2) Porteira e cerca principal.

12 mouroês de concreto- 1.065,00
18 ms. cano 3/l" 630,00
1255-089.“ 1/2" hos,"00
8º conexões joelho 6 00

16 "Tt redução 3/4" p/ 1/ "-1115,00
6 " em cruz de 1/!"- 10,00
Ferragens em geral- j 115,00

Postes e eletricidade ( FR já aprovado la

Ref, carta de 6 de Março 195

; 2,200,00

Iluminação.

Fios nú- 600 m 12.000,00
Bicos de iluminação 20. 00,00
Moão de obra- 00,00

Proteção da terra( contra erosão ).

Tijolos- 6.000 para área de serviço
e sargetas 2.520,00

Manilhas e outros materiages- 1.596,00

Formação do páteo-

Grade de 1,80 x 0,20 m.
Pavimentacao-
grama - 10 caminhões-
mudas de árvores ornamentais-

Novo poço, fora o existente e o em aber
turas

Máo deObra- 1,500,00
Proteção- 100, 00
Tijolos 2600108600 630, 00
Canos 3/1""= 120 ms, 11,200, d0
Torre para caixa d'agua- 1.000,00

Machbeissá( orçamento já aprovado).- 1.500,00

Ref.-carta de 6 de Março de 1955.

Chadar Haochel.-Montante do material
que falta-+ 110,000,00

5. 790,00

2%ול00

2.200,00

13 300, 00

0

Es 150» 00

7.730,00

1.500,00

0.000,00

À TRANSPORTAR, «ecc carcorse senso nan eras o soro rato nas, PDAÕ 



 

Transportes-

10) Mesas e cadeiras p/ Chadar Haochel-

11) Material diverso de cozinhas-

12) Construção de um curral p/ pouso
das vadast-

4 ו
13) Reforma das 0286188,
chuveiros, machsan e enfermariat=

1h) Salão de estar, shfriá, tarbut,
messibot, etc...

xxx Iransportest-

Diversost-

11.500,00

3.000,00

1.000,00

35.000,00

115. 000,00

0

1.500,00

82.550,00

11.500,00

3.000,00

1,000,00

35.000,00

H5.000,00

6.630,00

1.500,00

186,180,00
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