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“ASA הרוויתל COMA MAZKoPELIAo
20=9=59

Participaran dossa reunido os chavorin Levy, Karabina, 160 3.yEfratl, Chico
] e DavidBrujis, sendo que redigimos ossa ata para estudo dos chaverim da hachshaxé

em função do préxino lem Tania
Constaram de ordem dodia og seguintes pontos, cujas conclusões aprosenta-

mos; como propostas de debates para o mencionado Iem Tuas '
1-O que queremos de uma Hachsharé? Suas funções

2 - Sistema de avodá nos anafimo.

3 - Iemoi avodá (dispenfveis 0 0098642108 por anaf)

4 — Inversões om ramos do produção. 8

à = Todos os chaverim foran unfnimes em concertar en que a principal função ll

WWáia nachshará nño 8 eobnomica, apesar de tudo que tom so dito Ultimamente s8bro nocos= |

sidade do naior rentabilidado nos anafín. Antos de mais nada a Hachshará deve proonel

cher as negessidades do preparo de chaver para a vida do kibutz sob o ponto de vista

de adaptação ao trabalho, de adaptação à vida coletiva e seus problowas, de tarhut,
etosmeono canssquência dessa conclusão tiramos cutrai- a de que não pode sor nossa
orientagão a concentração em limitado númsro de התה11מ que sejam rentáveis sob 9
ponte de viste cconômico, abendonando-se outros que não e sejam, ,

E Em segundo. lugar,o sen ter como meta prinvipal a independencia econômicas

procurar ao máximo guxxfá possível sumentar o rendimento nos anafim existentes. E

aqui existo um campo vasto do possibilidades inexploradas, a ser aproveitadas a partir

das conclusões 8 que chegarmos com o Tom Tung e isgo em três sentidos: 2
a) Planificação - de fato constatamos que a nossa planificação

atual 6 des mais falhas, fazcndo-so necessário um plano de uaior visão, no mínimo
un porfodo de ura año, apesar de que $lo possa pecar na não exatidão dos dotalhos

laz acontece nos kilutzin também).Tal planificagio inclusive $ um elemento a nais

ao se determinar próximas entradas em hachshará , pois assim teremos uma noção cxata
das necegsidados da mesma em determinado período.

+) ex do - en cada anaf faz-go nocessário & introdução do
| Ocoeso mínimos de organização, exigindo-se maior"georiodeão mishki” no trato dos

megmos, e exemple do lu1, apesar de tambén aqui cabor uma sório de molhoras.

e) E - além de ser dose um fator do progresso para os annfim

€ tambêm um fator fundancntal na satisfação pogsoai do ohaver em seu trabalho o tarbéón

aqui muito pímco tem se feitem com raras axcoções,

ho se falar en aprovoitar ao uáxino as possibilidades de maior rentabilidade,
chogou-=se à conclusão do que como orisntação básica deve recober nossa preferência
o unaf chaklaí, 2018 6 o que menosexige en matéria de invorsões cu trabalho especias

1120606 é experiento, eu comparação com cutros onafim(ao se analisar a rentabilidado
do um anaf não so pode esquoner es gastos como inversões em 91ת1קמ1ח, 000 00
do lul e do 2610%, 0%0,(. Cansequéncia disso » necessidado de oricntação pera curgos

agrfcolas(culturas) o que não ten so foito Altimamento.
4 Acentuaram ainda ou chaverim a possibilidade de desenvolver o michverct como

fento de lucro bom como renovar o anaf do latiofnios om fungão 66 0010080808
produtos no merosão com freguesia fixa , como Vê rouve em 420088 anteriores. -

Quantê no refoty ostudar as possibilidades de emplifâ-le tendo om vista um

maior aproveitamento do dia de trabalho que ê aturlmente ompregado para o múnoro do

vacas agora oxistentos Para o lom Tum deverá ₪ Vaadat Moshok apresentar prepostas

- concretas quanto a 8sses anaíin, 7

ל tuto quanto ao 2100120 עס

 



2 - Sistema de avodê

Constatou=se que o sistoma atual, into 6, rodízio de uma sonena

$ prátioamento absurdo, concordando todos os cbaverim acêrca da necessidado de mejor

permanóncia em cada anaf. Soguiu-se una discuseño acóroa do gran de fixagao chogan=

domo à conclusão final de que cono prinafpio devemos adotar a fixação de cada em Un

determinado anaf, duranteseu poríodo de hachsharé, admitindo-so trocas em casos

espocíficos de insatisfação cu cutros problemas. Como justificativa para 5811

1) Num período o do apenas um enostodo e qualquer rodízio rodunda mina

permanência mínima em cada enaf, não permitindo um conhecimento mínimo.

2) A perganencia nun maf , alón de permitir meier conhecimento do mesmo

¿ría maior responsabilidado do chavor pare com o mesmo 8 8 considerâvelmente

om mua eficiencias, e se anteriormente felamos em organização, seriedade mishbris et0.

a modificação do sistem, de avodá € um dos principais fatores para tals

 
3 — Tocimit Znmeshek

0 da chavarin Chico o Efrati apresentaram um tocmnit om que constow

vas dias do trabalho disponiveis o dias do trabalho necessários por cada anaf

orgamento para um poríoão de sete noses, separando-so produção de consumo. Após

613080008 8 observações sonclulu=so += O orçamento deve sor elaborado para um perío-

ão de ums ano, devendo ser apresentado para o lom Tun( com gópias) assim 0000 8

Temei=ivodá a sorem dispostos úua quadro gorals da! porque não os incluímos nosca

atas

Sogulu-so ua discussão sdbro o caminhão, cbegando-as à conclus*o de que

o mais conveniente soré vendi-1o já que para alguias £ 55 quals estava destinado

não mais as preconche e cara sutiles poderá sor substituido, com menor Sms pere a

hachehará. ¿p68 dados aprésentadospelos cheverin Chico e Efrati acórca des gastos

mensais do caminhão en contraposigio As viagene por Ole ofotuadas, ficou clara o

prejuizo que o mesmo dá, saindo msis barato o alugiol do transporte quando fer

2609808210, tanto para fins mishkiim como chevrstiim. Com o produto do dinheiro

in venda propõe-se
aJteleZone - que seria solução para possíveis casos do urgência *

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

é - Haglicaot eu rasos de produção
a toriu=ss a lista primitiva, refazendo-se-e 36 que

nele constavam pontos não mito elaros, astabelecendo-se uma determinada crdeu do

preferência para estas hashheot, que 66200 erresontadas também ao Vacd Lemaan Hach=

sharot e que segue abaixo na mesma ordem de preferência propostas

1) Carroça e ixpismentos
a) Carroguessessenenoneneraasnas ane sli 20000,00

tb) לגביע sds av cair doada sendacasada 12.600,00

2) 8 RCCEnioostra ronca 2.000,00

4) xao s.o.or.ernrrorornsonnicias tro» 1.000,00
35000,00

2) צצו
) a) Doubs nove e/motor Montgomery

2 Pp 184000 1i5TOS++. oooorssrnrrrsronnunrpro
sso 26.540,00

b) 20 metros de mangueira Pirelli

úe 1 PUrrsrrrrsrrrrirs
rcinsssrn arannes...

11mungueiraתשו+>

d) Temque 60
  80%ה0והְסִהַס.....יייי.יייייייויווו'.''



 

e

122.380,00 \

3) Preparo do tgrras
a JRotifioação do motor da mila
00104408 65500500

Diagnotodrre. rprortrrsorarrscrssorircans.s. 24500500

e Implementos CESSARESETTETAS 34000,00

d)Caixa de câmbiOasencnndsscorcaseassaca sas 14400400
13.400,00

4embate Dad
caixes do br. notllasisrmorsmprnrrnianarss 100

5טוס
=)27 rainhas Stalisnasscacoram rise dc adt UUOdans 13.500,00

biCensertos o salxas novas c/aperelbagõmno ertrrasrrn.por.ss 15 «200400
28.500,00

6 6)reZet
a) silo de tijolo tipo trinokhoira 66 1000 .444%4..%4%+...+ 15.000,00

») aparoltamento de inceminação artificialsccressassansa 60280500
e) BOLecdouTdO+. se... esrprsarraión nico rsosnnosrsssprs 1.000,00

à) Tanque paA24000400

105, 6,30040096( Tormas e corantes y/iaticín:
304580500

 

7Perrementas diversas
2) Usmaril ..nr.eor»ronoooromsrprssssronccas 243005400

bjInradagsOttrrrenorosorsrnssirrprscaso.»o 54000900

7.300,60

6) jul
Balança Perfeota p/200 4444445554... 5.300,00

5.300,00

9)4 4-8 de 3 TP veste LUMA ONdS dCsis nas a 10,800,060

o 10.800,00

TOTAL00d 0000444404 301679390300

e
Sem mois, dsu=-se por encerrada a peunido.
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