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גו
Machleketה Hanoar V'Hechalutz

Shelom,

Recevemos a carta com referencia as relações entre nosso Ki=
butz Hachsharéá 0 & Machleket Hanoar Y'kechalutz.

..— Tómes enviado semestralrento, um relatório completo da hach=
shará, con dados sóbre seus chaveria, se: desenvolvimento meshki, ató.
Apesar disto, $ cor prazer que fornecemos aquí ys dados que peden sóbro
a Hachshará.

Tomaros como base, o Inventário feito no meshek, há 4 mêses,
quando foi preparado o relatório do Vasd Leman Frehshará para o Kimis da
UnificadoSionisia; lóvando em cimsidexação o desenvolvimento ocorrido
desde entao.

Inventário

Kibuta Hachshará Ein Dorot= Jundisí (Itupeva) km, 16 da Estrada
de Jundiaí-Itupevs -Estado de Sás Paulo.

Inaugurado em 1949. Possuo stuslusinto 12 alqueires.

Construções:

a) Manutenção E
1 construçav de tijolos e coberto parie com telhas e parte de

fôlhas tipo "Eternit", servindo paras dormitório, com 4 divisões 88 08-
da lado, podendo abrigar em camas beliche (om mímero atualmente) 4 em
cada quarto; 1 pequeno departamento destinado à farmacia, 2 cómodos des=
tinados ao machsan (depósito) do roupas; um prolongamento da construção
destinado à machbeisá (lavanderia); uma parte destinada à lavatórios (3),
instalações sanitérias (3) 6 2 compartimentos porá banhos, munidos de
2 chuveiros elétricoscada,

1 construção de muimirmyxe tijolos e coberta de telhas, ser-
vindo para chadsr haochel (refeitório), cozinha e depósito de alimentos.
Possue instalação para água corrente, fria e quento e fogao de sólida
construção à lenha e um fogão à gés.

1 construçao servindo de chadar-hatarbut, sala de cultura,
dispondo de cadeiras e poltronas, rádio -vitrola, biblioteca e discoteca,

Foquenã construção de madeira, com 2 chuveiros e outra poque-
na mar cabino de madeira, com fossas higiêncêsg afastada da zona rosidon=
cial, perto do omapo.

Jehbud Hanoar Hachaluteai 
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Os serviços de manutenção são rolativemente bons, apresentando-
se as construções acima em bom estadoi Dispõe a hachsharé de um regular

- quantidade de móveis- 8 mesas, 46 cedeiras no chaler haochel, 25 camas
beliche e cerca de 50 colchões nos dormitórios, uua rádio vitrola e uma
eletrola, grando quantidade de livros e discos no chadar hatafbut, além
&as acima citadas poltronas em méu estado. Existe ainda pequena quanti-
dade de móvois divorsos. A farmácia é bem aparelhada com uma grande quan-
tilade do romedics o o machsan supre as necessidades mínimas dos chavorim.

Há uma máquina de lavar roupa (capacidade 5 kls.), uma geladeira grande,
uma desnatadeira, complet: aparelhagem de cozinha, com panelas, pratos,
talheres, etc»

b) Meshei— Construções
Uma construção de tijolos, con telhad: de telhas, de 6 quartos

de utilização místa. Atualmente lá se localizat » maskirzut, a sifriá
agrícola, a sala do mel, a sandlariá e fois cortos desta residencia que
precisam ser reformados pare moradin.

Uma constrição antiga, yo::óm recertemente reformada polos pró-
prios chaverin do hacúshará; 2 vransfozmada em pinteiro, 1á se localiza
hoje, em 3 quar+tcs 1.000 frangos, >

Una esnstração de tijeloserva «e depésito do ferramentas e
uma extensóo de majoira, sem peredsa, serv: de garage parí. o Caminhão.

Ume, consirução, parta de tijulos > parte de pou a pique, com
cobertura de mulha, que servi:: antipamente de cusinha e refoitório, ser-
ve atualmente do dzpósito para macoriais divesvoso Uma reforma pequena
na partede tíjoles desta constrição Poj transformada em pinteiro, lá se
localiza hoje 204 frangos. E

Um estábulo, construido de tijolos com Capacidade para 5 vacas,
e uma construção paçuena, de tijoles 4 te:h»s, servindo para depósito de
ração e depósito de estrume.

Um galinheiro do construção modesna, de madeira, coin capacidade
para 250 galinhas.

Duas páquenas construções &» velunas de tijolos com cobertura
de telhas, que se destinam 2 003000000 de cuixas de abelhas.

Um reservatório corcadoçdo consixução recente, de 6x4m., para
criação de carpas para consumo irtero, -

Um cercado com tanque para patos, em construçao .
A hachshará é corcada em toda a Sua extensão, por uma cêrca

colocada há 2 anos atrás, de arame farpado de podra batida, cobrindo

uma superficie de aproximadanento 250 m2,

Pequenos canteiros contormnam algumas das construções e um can=
teiro maior se encontra no lado do chader haochol, à entrada da hachsha-

rã. ,

To centro há um patio gramado e entre o chadar-haochel e o cha-

dar hatarbut um local adaptado, à cancha de volley ball e basket ball.

Ichud 44047 Hachalutei   
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Instalações elétricas, hidráulicas e esgotos. Possuo esta hach-
shará lus elétrica retirada de róde geral que passa pela estrada, pos-
suindo uma casa de forga com um trouesformador. Uma róde interna fomece
luz à quase todos as dependencias de hachohorá.

A êgua se constitue em problems sório do hachshará, pela sua
qualidade e, às vezes, também pela quantidade. A água potável passa por
um tratamento químico que nem sempre é dos mais eficientes, sendo quo
um dé seus males é causar grandes deficiências dentárias nos chaverim,
A £gua 6 retirado de pogos, por bombas e crmalizada para as diversas de-
pendências. Existem 2 caixas, com capacidade de córca de 4.000 lts. a 1
caixa de tratamento do água, 3 poços atualmente fornecem a água da hach-
shará, sendo 1 completamente impotével.,

Um sistema de esgotos existonto na cozinha é nos banheiros,

Máquinas,

Marutengño» 1 geladeire elétrica, 1 máquina de lavar roupa (5 kls»), 1
cortador de grata, 1 carroga, 1 fogas á gás.

Produção» 1 caminhão Chevrolet 1946, para 6 tontladas, uma enxada mecê-
nica Gi4-48, 1 bomba de irrigação a motor, 3 bombas de água
com motor, 1 centrifuga ver: mel e 1 desnatadoira, 1 sorra
circular necánica com metor.

Forramentas- 30 enxadas, 6 pás, 9 gerfos, 3 picaretas, 6 foices, 10 en-
sadinhas, jôgo de ferramentas.

Meshek vivo- 4 vacas, 3 bezerzes, 2 burros
259 galinhas, 1.450 frangos e 05 patos, fh caixas de abelhas.

Produção

Refet: Produz stuclmento 27 lts. de loite por dia, o que significa que 6
âsficitário, Duas vacss necossitem ser trocadas por melhores, pa=
ra maior produção.

Michvexet: Há atualmente 60 caixas de mol em duas construções especiais.
Flanteu-so refentomonte "girassol" para aumentar a produção de
mol. É um enaf lucrativo, na época determinaia, 18 garrafas de
mel, om embalagem especial, sãex vendidas no ishuv em São Paulo.

luls E o anaf en que depositamos maiorcs esperanças no sentido financeiro,
T” Inktciamos há 8 méses atrás, experiéncios de eriagáo de pintos de 1

dia, até 3 móses, quando sao vondidos pura corte no mercado, com bons
resultados.
Temos atualmente 1,450 frangos com umamédia de 600 frangos mensais
para venda, Foi adaptado duas construções entigas para pinteiros.

Pelos bons resultados obtidos, pensamos ampliar êste anaf, até atine

₪Hachalutai 
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gir 2,000 ayos para vende mensais. Obtivemos e ajuda financoira de unparticular, o no dis 3 do abril inicia=so a construgão de 2 lulia nodemos com capucidodo de abrigar 2.100 avés cada; o que significaré,uma saila mensal de mois do 1.400 frangos, para vendas
HS sinda 250 galinhas 20000283 ססמ 00203 de 100 avos pordin, O que'é deficitário.
Uxristom 95 patos de cidação; está em construção um cerocão eum alegado 06060181 o que permitirá ampliar a criação

de

patos,

2846- E dividido om duas partes: 1) Gan bait, com as mais variadas vorduras para consumo interno.
2) Culturas diversas: tenes atualmente 1 campo de miltbo, 1 de foi=480, 1 86 08 6 açúcar, 1 de girassol, 2 campos da cugbrínho,Sua entrada finsnesira ainda 6 pequena. Foxem abertos 2 campos no-vos para mórangos. 5

AtmelPri- Bá algmas árvoros frutíferas é um campo com 100 kiki Denenci-ras zo esto mo e dar frutos,s qua começar:
Foi plantado recentemonto entre os mesmês abacaxi, Este anof
É pouso rondoso pois dificulta seu dosonvoivimento es formi=-ges que infostan a regido.

Zevel- O estrume das vacas e do lul, $ utilizado pera adubação da terra.
Caminhão- Faz sigumas vozes avodot ciutz na vizinhança, com algum lucro.E muito utilizado pelas noconsidades gorais de meshek,Todos cutros anafim, como gan noi, mitback mechgan, machboissé, combateás formigas, nikaien, são improdutivos finumpoiranonta fulando..Na época de Pessach fazenos a venda do vinho no ishuv co, em todos os

produzido na próvris hechshará. O lucro 6 crpetado em shizurim e chofesh aliá dos chaverim

Instruutor :
A hachshará possuo um instrutor Japonês, que instruo os chaverin.de 2 a 3 horas por dia. Im trocarecobcu uma baixa de terra (especificadaem contreto), 216: de 2 constiugóos 886.

Inversões
Á pertir de 1955, ano em que transformou-so 0 aspecto geral dehachsiará com a construção do novo chadar haochel, patio, refet etc, foi

max invertido nea hachsharás
ces 160.000,00 provenientes da venda de umz 934070 hachabaré,

com os quais foras roalizados as roformas gerais e amples pelos quals ahachshará passou .
50($ 35.009,00 para reforma dos postes de luz e construção de mm

local para₪9.

| + Hauoar Hachalutzi  
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098 40400060 pera reforma do caminhão.
Fora isto, mensalmente 260000 o taksiv chaver de Cr 1.800,00

por chavor ón hachahará.

Planos futuross

Passou recentemente nossa bachshará por uma fase de desenvolvi-

mento meshki grandão. Durante a passagem do meshek do 7º garin para o Be

, Concentraran-se na hachsharé 3 45 chaverin, o que nos permitiu lo-

var a 0foito uma série de melhoramentos no meshek, -/
Teremos neste período após a aliá de un grupo de chavorim em

28 de abril p.p., 34 chaveria emmhachshará.
O plano de desenvolvimento do meshek, inclui os seguintes pone

tos:
1- Construção de 2 lulim com capacidade de 2.100 aves cada, para

criação de pintos até 3 mêses, para corte. - 4 iniciar-se no dia 3 de abril

em 15 de maio já deverão estar em vso.
2- impliação do Refet, com um planejamento de sua cobertura, e

capacidade pars mais duas v=cas.
Troca de outras duas, por melhores.

3- Ampliação da "esterqueira", com uma cobertura nova, para me-
lhor aproveitamento do zevel do lul. 8

4- Construção de um cercado e um slagada para criaçao de patos.

-Já em andamento.,
5- Congtrugio de um reservatório de água, escavado, de Jmxllm.,

para criação de Carpas para consuiso Experiência nova, já em andamento.

6- Abertura de 3 novos campos para cultivo.
T= Ampliar até 75 O número de caixas de mel
8- Amplisção do Gan-bait.
9- Pequeng reforma en uma das casas, para utilisar mais 2 quartos

como moradia —necessidade urgente.
10- Reforma geral nas venezienas o janolas da casa residencial=

necessidade urgente, 5

1l- Ampliação do noi, com a plantagío de 6088 bosques de eucaliptos

entre a zona rosidencial o meshki .
12- Flentação de um novo pasto
13- “eadaptação de 2 máquinas da nagariá e dnstalação on local

aproyriodo para sua utilização. 9
14- impliscio do 2%201-221, ססה a plantação de mais um campo de

abacaxi.

O atuel takesiy chaver da Sochnut, é pequeno perante o alto custo

de vida atual, o que ocasionou até agora uma situação deficitória para a

Este pleno, parte do qual já estã em andamento 6 baseado nas ne-

cossidados atuais do hachsharé; é nosso desejo transforma-lo mun meshok

lucrativo. 64 324007 96800416 1
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Com êstos emproendimontos, julgamos poder transformar sus atualב,
situaçao financeira.

.1
כ

Tem nos preocupado o sentido ¿rofissional mais apurado, de nos-

sos chaverim em hachsherá. Nocentezente, salu um chaver para un curso 0s-

pocinlizado de lul, por 2 máscs; cutro shaver deverá ssir para um curso

68 2 môses de atuei pri, e ainda em rodizio, um outro para um curso de
6 semanas dei tratorista.

Tem este atual garin, ¿£ puofiscionalimados em curso, 10 chavo-

rim assim distribuidos:

eletrotócicos
necánicos
diotista
lulan
zafienta

Dávido=se e vida tariuti de hachskazá em 3 setores:

1) Ivrit= 350 mánisteadaz aulas diárias pera 4 kitot, des lhs.
às 12 hos. בפ quartas-feiras, se reune o clug dovrei dvrit para sulas de

Tenoch, mínistradas pelo chaver על da Hanhagá Elionáe

To 2 3 2 9008 6 202118800 um exame do %) na hachsharé pola Hunhagá

41%21% .
2) Teulot= São realizedas semansinento, artzaot idoológioss e

culturcia, po: ebcyerinm de próprie bachsharé cu do Snif São Teulos noite

cultural, com programa variado; comenaragão do Shabot o festzs nacionais;

exey simchá com jogos, canções é denças israclís; atividades conjuntos com

o mhif S.Peulo, possivol pela proximidada goográficas
3) Ensaios: Gunemnerazã s hochsharS 16 anos de existencia em julho.

Para ísto “está sendo preparoão uma gresdo mossihá para o día E 6 de julho,

na hachsharé, estendo os cheverim atualmente concentrados na sua preparação.

Está sendo elaborado polos ebsverim ur album nonografico da hachshará para

seu 10º aniversário,
E publicado nonsalmente am lton: B'Hachshará, com noticias do mese para
a וג.

Nas atividados de vorão é intenso à contáto do meshok coma a tnuá.

$89559895585453554855 Ichud KHaucar Hachalutei
à הר 4a ARENA RM, e
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Vossa pergunta do item j, da cartasó de dificil resposta,: A ajuda econômica que ten prestado a iachleket Henoar V'Hechalutz,através do talksiveçhavor, tem sido decisiva, apesar de insuficionto, Estainsuficiencia causa gravestruastornos qu hachshará, particularmente na si=tuação atual, e, º custo de Vide no 328811 66
Os atragos últimos nos vagurentos dos taksívim, ainda mais, pio-zaram a situação, “4 DM dy
Solicitamos através do Vazã Lemaan Hachsharé, o aumento do toksivechaver sem o conseguir, porém, Tunginimos que vutras dificuldades em outrossetores de trabalho da Nachlaká, podem tor adindo 88550 conjunto dasno Brasil, pois acreditamos texem conatatedo

zeram as instoncias sionistas daqui » & justeza da soli .O problema porém exige uma solução inediata e e ser êsteaumento do taksiy chaver a melhor ajuda financeira que poderia presta 8Machlakí, atualmente.
, Fo compo terbuti, a Uachlaká através de sous contátos com a Timápublicagdos, etc., coopera de mancire indirata.

Acheuxos qué maiores e mis domoradas visitas do representanio deMachiakã no Brasil à hachshará, teria un valor grande en todos os setoresde nosso trabalho. Mostra-se necensório também un contáto direto e estreitoda eohlaká para a hachaharé.,

£nexo segue uma planta etuel da hashshavs aspocificando seusanafis e construções, conforme o podido.
Esporamos tor informado o que solicitaram.
Aguarâando confirmação do recetimento desta,

Ao ve

Do/ Arbaí:
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Jundiaí, 27 de marco de 1958,

Aos Snifim e à Hanagó ¿rtzdt:
BD Shalom !

Tem esta a finalidade de. comunicar que
em Assefá Klaltt realizada em 16/23/58, foi eleita a nova maskirut
cuja diseriminação segue:

0 Vaskir “nim —- Bernardo Kucinski
x Maskir Chutz - Sarita Miller

Tarbut - Cecilia Struek
Guisbar - Meuricio Boguishval
Nenael Hame 2
shek - 2007882

Gutrossim, foram constituídos os diver
sog chugim e vaadot.

= Sem mais, nosso chalutziano

Alei Veagshen!

Bernardo Kueinski

Cónia enviada as Vaad Leman Hacsharot.

Jchud Hanoarestala
6

  

Dror- Hochalutz Hatzair - Habomins - Gordonia

per Sa ir e aה
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São Paulo, 5 de Março de 1958

A Maskirut

Kibutz Hechshará Ein Dorot

Chaverim shalom!

Visa essa participar aos chaverim da entrada em hachsharé da

chaverá liza Susskind, no dia 5 de Março,
Tendo sua entrada sido adiada por diversas vezes por motivos

pessoais e negessidade do movimento, só agora entra ela em haohsha
rá. Todavia , apezar de ser por um período pequeno, pois sua alió

está marcada com o grupo de abril, acredítasse ser sua entrada de

utilidade tanto para o movimento como para a chaverá, alem de estar

dentro do espírito das resoluções do movimento referentes a hach=
Sharé de úcdos os seus chaverim,

Alei V'hagshen

 

Vario Vizembeza -Do Hehe

 

 


