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Quer êste informe abranger, em têdo e em todos os aspectos, as vivências de

um grupo que, hetreogéneo a partir de seus lagos chevratiim diforentes (6%, 7* e

8º garin), houve por bem trabalhar e viver em comum, e sequer defrentar-se com o

que poderia ser uma das dificuldades de 00800 de hachshará. E, mr ressalva-se

desde logo o destaque do grupos seus membros viriam a ser de longa formação tnua

ti.

Foram as armas com que uma chevrá pequena dispunha-se a receber o meshek de

Ein Dorot, mantê-lo e levêlo adiante.

Estas duas constantes - chevrá reduzida, porém tnusti - mantiveram-se duran

té tôdo o nosso período de hachshará, modificando-se o quadro a partir de dezem-

bre, com as novas entradas em grupo havidas»

Este serê porém o ponto de partida nosso 6 0 prima sob e qual deve ser examinada

a hachshará. Com uma chevrá cuja média alcançada era pequena frente ao meshek e-

xistente, desde logo percebe-se de que 0 mantê-lo bem já significaria uma grande

conquista. Entretanto, em todos os terrenos de nossa atividade nêste quase ano de

hachshará criamos e inovamos;, não sômente adaptanto o trabalho às nossas condi-

ções, como também (e o que é fundamental) estabelecendo determinadas formas de

trabalho que por sua positividade, deverão se transformar em normas para os futu—

ros garinim que por aqui passarem. À guiza de ilustração, ecorre-nos levar aos

chaverim, no aspecto de meshek, uma emprésa de alta menta, amadurecida em nosso

período, qual seja o mifal do lul; a forma de vida chevrati e tarbuti, que opera-

mos para que fósse intensa, traz um sem número de formas nevas - vitais para qual

qwer grupo en Ein Dorot. Enfim, as maiores dificuldades puderam ser sobrepassadas

com o nosso prôprio 0816200 - 60806 0 voluntariado no sidur avodá, a profissiena-

1128080 aqui alcançada, o esfôrço humano coletivo dos mêses aqui perpassados com-

pensaram as maiores dificuldades « é

Nem por longe; entretanto, devem nossas conclusões dar a mínima margem de

que sempre foi assim, espalhando o rótulo da familidade. Em sua objetividade,

qualquer relatório de Ein Dorot deve f calizar os acórtos e as conquistas, como

também dificuldades o fracassos. As experiências amargas soriam ainda mais dole-

rosas so se repotissem. Nem sempre a nossaplanificação krmwra mostrou cem a prá

tica existir a essencial correspondência biunfvoca. Ocorria faltar fórgas de tra

balho, acontecia empreendimentos dos mais necessários á sobrevivéncia da hachshará

anormalizarem e cansaren a chevrá. Néste Último caso, o que ilustra melhor é o

exemplo do vinho; por ocasião de Rosh Hashaná. Nãonisto a auto-orítica, mas a

vênia para a compreensão de que algumas conguistas nossas foram levadas a cabo com sacrifício de outras, e com plena consciência de que elas seriam sacrificadas,  



 

e como única solução possível. E mais um reflexo do que acontece quando um grupo pe-

queno se propõe a carregar com grandes responsabilidades. Dentro do mesmo exemplo, O

passo dado permitiu a saída de um abismo gconômico bem como aplicação do resultado

para melhoras internas; possibilitou enfim, concentrarmo-nos internamento com tôdo o

esfôrço em tarefas sobejamente grandes dentro da hachshará .

Enfim, para encerrar esta parte que introduz o relatório, apesar de tudo o perío-

do foi normal, As conquistas que tivemos e deixamos são as que qualquer garin deve

tê-las; e os problemas, específicos ou gerais; tambêm normais, embora custassem mais

cú menos suas soluções.

chevrá e tarbut -

Tínhamos consciência de que com uma chevrá numôricamento reduzida, seria difícil

conduzí-la a níveis de alturas ideais, Apesar de sua qualidade e tudo o mais que se

desprende de sua formação e origem, aqui verdadeiramente, e mais do que no sidúr eu

qualquer outro importante aspecto, o problema de número foi vital, Ainda que sem so-

lução, procuramos fazer com que tanto os lagos internos quanto o ambiente e o nível

cultural não sá procurassem satisfazer a necessidade mínima, como alcançar o melhor,

por e com programa. fixim Mesmo o impedir na vida tarbuti que a rotina tomasse conta

do meio ambiente e o esterilizasse foi contornado, ainda que para isto conseguir,

fôsse exigida a solução como uma saída para algum sério e valioso espetáculo.nas ci=

dades. Tiulim frequentes, como programa chevratis tôdas as formas internas antigas

e novas, desde artzaot a tomeios culturais animados; e tudo o mais: grupo de jograis,

comemorações de chaguim, etc., etc.; = foram os condutores.

bbviamente, tudo isto queria pretender um objetivo principal: que não existisse

o vácuo entre as horas de trabalho e o resto, que a vida internas não se esvaisse no

esfôrço avodati tão sômente, mas continuar a fazer uma boa e completa hachshará tam-

vém após o sidurs

Exito absoluto não contemplamos. Evitar tóda a contextura de problemas que as

causas enunciadas suscitaram exigiriam soluções fora do alcance interno (como entrada

de mais chaverim) e o trabalhar com a quantidade de material humano conhecida houve

por limitar-se a sucessos nem sempre perenes.

Considerando assim, nem tudo atingiu a todos. Por vêzes a vaadá de tarbut, e

tão sômente ela; noutras, esforços de alguns chaverim; poucas, entretanto, as peulot

conseguidas da cmanada participaçao integral e total da chevrá.

Esta pprtanto, em palavras, foi a conjuntura vivida por esta chevrá, em que mui-

tas vêzes os próprios êrros zyumkaimm e falhas apontados puderam ser ultrapassados,

não todavia para soluções completas.
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âvrit -

Tivemes por algum período um bom adiantamento no estudo do ivrit, dado prim-

cipalmente ao excelente chug de morim que aqui se encontrava, o que levou a che-

vrá a prestar excelentes exames, em outubro,

Algumas vêzes, entretanto, foi fraco o estudo, por circunstâncias diversas

(ausência de morim, kitot incompletas, etc.), que não levaram o mesmo a um gráu

superior. O nível entretanto é satisfatório e o aproveitamento bom.

Além das aulas normais diárias, introduzimos periôddicamente o iom iun de ivrit,

o que proporcionou consideráveis aproveitamentos. Surge em dias de impossibilidade

de aproveitamento integral de tôda a chevrá no sidur (dias chuvosos, etc.), e regu-

larmente, duas vêzes ao mês.

briut -

Sentimos quase sempre graves dificuldades com o problema de briut, levando ain-

da além de saídas constantes, chaverim a longos, custosos e delicados tratamentos,

quer dentro ou fora da hachshará, o que ocasionou e ocasiona uma irregularidade cons-

tante dentro da chevrá.

Impõem-se soluções as mais drásticas no sentido de evitá-las o quanto mais pos-

sível, considerando-se os casos aqui passados. Segue-se a esta imposição, cuidados

internos, que com sêlo, disciplina e érdem,preveniriam, ou pelo menos, cuidassem de

que as condições fossem as mais normais, higiênicas e salutares possíveis. Tal é,

por exemplo, o caso da âgua, alimentação, etco etc.. Ainda mais, fazer com que regu-

larmente, passem os chaverim por inspeção médica geral, através do trâmites com o

Vaad Leman Hachsharot, e finalmente, a decantada questão da exigênciados exames prê-

vios à entradas em hachshará, que quando não feitos, originaram tão sérios e delicaé

dos problemas, desde o financeirom atê longas ausências, que agora esta exigência de-

ve tomar vulto importantíssimo e impreterível sem condição alguma.que se lhe interpo-

nha.

shlichut -

Tivemos em duas fases a shlichut do chaver Naftali; a primeira, curta, prévia

à sua shlichut ao Rio, e agora. Sentimos bem conosco a vinda de um chaver vatik de

Bror Chail, e em todos os terrenos a presença de sua orientação é útil e benéfica ao

desenvolvimento da vida na hachshará. :
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relações externas -

Além das relações normais com o Vaad Leman Hachsharot quando elas se faziam

necessárias, nossas mais importantes são com o movimento. Em sua fase inicial,

Poude a vaadat hakesher centralizar boas e importantes peulot conjuntas, o que

traz uma interligação séria e valorosa. Mais tarde, porém, quase que inexistiu,

passando tudo então para o terreno da mais completa esporadicidade, e sem 08 ץא-

lores d'antes, Inegável é o valor dêste organismo quando ativo, e quando cessando

o seu funcionamento, o vácuo que se cria é dos grandes,

Além, as peulot nacionais da chativá e machanot de shchavot menores (em julho).

Destas, principalmente as primeiras merecem um destaque. Foi realizada por nossa par-

te a tentativa de maior absorção e aproveitamento possível durante as realizações da

chativáã. Constamos o grande benefício material que nos trouxeram, traduzido em auxí-

lio no sidur e operadores de obras de vulto importante dentro do meshek, e mais, a

positividade ierameamkra destas concentrações em aspectos diferentes deram ao meshek

alentos valiosos.

Cumpre ainda notificar uma única visita oficial do vaad leman hachsharot e

outras visitas esparsas (Pioneiras, PTzH, etc.) impressionando sempre bem a hachsha-

rá pelo seu aspecto e apresentação,

meshek e profissionalizagáo -

Eis ai onde fomos duramente atingidos pelo problema de número, em relação à

grande FT necessária.

Contamos, de início, com parca orientação meshki, já que a chevrá era tôda cla-

dashá (com exceção de um chaver). Não queríamos, apesar de tudo e de tôdas as difi-

culdades iniciais, ficarmos apenas imcumbidos da tarefa de zelar pela pura manuten-

ção das coisas feitas e existentes anteriormente. Tivemos que suplantar as nossas

próprias insuficiências materiais com o esfôrço dobrado no sidur como única medida

que aparecia: o voluntariado geral.

Aliado a isto, a inexperiência inicial e as circunstâncias naturais que fazem

parte da vida agrícola, que a favorecem ou a destróem, trouxeram-nos alguns insuces-

808.

Quando, porém, ficamos donos e cientes de nossas próprias coisas, inpusemos

melhor planificação e maior racionalização, cuidando de que os planos fossem con=

cretós e bem sucedidos. Desde logo, criamos os chuguim profissionais, para que o

anrendizado não fósse superficial e gue cada assunto merecesse o estudo teórico e

o exame das consequências práticas. Não fôssem estas as medidas e jamais chegaría= 



mos à uma boa profissionalização e ao mesmo tempo trabalho fecundo».

Com isto, pudemos chegar à realizações maiores em envergadura, como sejam o mi-

fal do lul, a planificação do refet e sadé, eto. etc. (especificados e explicados

mais além em anafim).

Através dêste sistema, alcançou-se forjar sérias coisas no meshek, e como con-

sequência, altíssima em redação ao passado foi a nossa quota de produção, que não é

sômente esporádica mas como razão principal - influe decisivamente na manutenção da

hachshará, como seja: venda de ovos, frangos, leite e mel, etc.

É suficiente lembrar,além do lul, que anafim antes completamente deficitários,

passaram a dar entradas para a Caixa A, como é o caso do Refet, devido à completas

remodelações, suprimento das deficiências e planificações racionais a longo prazo.

Merece particular atenção o sistema usado de visitas frequentes a lugares de

avançados estudos e experiências agríéolas, como Limeira, Campinas, Ipanema, gran=-

jas e fazendas com aperfeiçoados e modernos métodos de trabalho, etc. etc», que co-

mo tiulim profissionais, muito nos deram, pelo amplo campo que possuem para ampliar,

comparar, melhorar nosso conhecimento e mesmo o nosso trabalho, Por sua monta, deve-

rão ser continuados e usados como método de trabalho e estudo,

Segue, então, especificado em seus ramos componentes, a desenvoltura atingida

pelo meshek Ein Dorot3

Mechonaut - Incluem-se néste ramo as máquinas que o meshek conta para o seu traba-

lho. O caminhão passou por uma série de reformas gerais (motor, carro-

ceria, etc.) sendo seu estado atual bom, se bem que reformas ainda são

necessárias, Cremos que o transformamos num verdadeiro anaf, ainda que não o explo-

rando totalmente, sua avodá chutz constitue-se hoje em entradas reais.

Nossa enxada mecânica (mula mecânica) também necessitou reparos 08762808, porém

seu trabajho é utilíssimo, bem como economiza FT. É mesma indispensável para tôda a

parte de campo.

Contamos ainda com uma bomba de irrigação, que realiza uma série do trabalhos

indispensáveis.

Cogitamos ainda de fazer funcionar uma parte da antiga nagariá, para atender às

necessidades internas.

Esta parte do meshek sofre bastante nos períodos iniciais pela natural inexpe-

rióncia dos chaverim no manejo da mesma, mas com bôa transmissão de experiências, o

problema é superado. , :  
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Sadé - Anaf de primeira linha para nós pela sua importância profissional e base

avodati do meshek. Por suas próprias características, além de circunstân-

cias específicas ocorridas dentro do ano, e nas quais se constata e conclues

a) - A falta de chaverim sempre retirou do sadé para os trabalhos de manutenção e

outros ramos imprescidíveis de falta de FI os chaverim minimalmente necessá-

rios para o seu desenvolvimento. Lançamo-nos a algumas culturas grandes, sem-

pre sofrendo solução de continuidade; fomos os continuádores destas culturas,

planificadas em períodos passados, que além de de grandes, de complexa manuten-

tenção, deveriam contar naturalmente com8 condições e fatores que não os

específicos nossos.

Imprescindível um sistema-base de trabalho, um plano diretor a longo prazo

com estudo acurado de memseguêue resultados e possibilidades. Sômente nos últi-

mos tempos pretendeu o sadé contar com o plano nas características exigidas,

provando ser Bste o melhor e o mais racional veículo para extrair do sadé tudo

o que dêle se quer. O plano atual já se adianta em suas diversas fases, superan-

do a tudo o que em matéria de trabalho em sadé o precedeu.

Impossível e irreal, com a limitadíssima capacidade nossa em matéria de traba-

lho agrícola, fazer o sadé solucionar problemas financeiros, Contribue 8 pode

melhorá-169 nunca porém pretender resolvê-les(haja vista o morango, que era con-

tado para isto). O caminho para o qual o mesmo plano orienta é basear-se em uma

ou duas culturas grandes, examinadas com acuidade e senso objetivo para a produ-

ção grande, e tudo o mais sendo objeto de trabalho para consumo. Permite uma

maior variedade de culturas, em escala menor, que atende às nossas necessidades

e que preenche, real e objetivamente, a finalidade de profissionalização, sem

cair no grave êrro da monocultura.

Algumas de nossas grandes culturas sofreram prejuizos de diversas ôrdens: e fator

clima (quando máu, inferiorizando e baixando a produção, anulande-a para a venda);
oscilações do mercado (quando boas as colheitas 6 razoêvel o produto, a oferta era

grande e baixo o prêço, mal compensando o esfôrço invertido) etc. etc. Outras deram

excelentes resultados em todos os aspectos (ex. cebola).

Gan Terek - E o anaf que mais tem permitido a profissionalização de chaverim no se-

tor agrícola, uma vez que seus períodos são curtos, compreende uma gran-
de variedade de pequenas culturas e rodízios constantes, sendo curto o

prazo entre a semeadura e a colheita, razão que ainda mais confirma o alto aprendiza-

do que dêle pode-se tirar. Destina-se exclusivamente a consumo. Sofreu “por várias vê-

zes até o seu completo desaparecimento (inundações das terras baixas onde se localiza,

secas prolongadas e a razão já inúmeras vêzes convocada, que foi a falta do trabalho),
Está em fase de grande ampliação para enriquecê-lo e permitir desthrte rea aprendi-

zado qualitativo e quantitativo possível. 



15591 pri - Teve menos atenção do que a minimal, Mereceria ser um anaf grando, j£

que o seu trabalho não é contínuo, o que ainda mais faxilita-lhe e in-

cremento. Mais por carência de trabalho do que por ausência de planifi-

cação ao setor das frutíferas , traduziu-se seu trabalho no esporédico e no esparso

tambos os fatores devem ser justamente considerados; e se acaso dever-se-á pesar no

menos a felta em aplicê-lo em nossa planificação, não todavia o ausenta como fators

ambos existiram, em suas devidas proporções). É imprescindível mantê-lo e ampliá-lo

como cultura de alta profissionalização e necessidade de consumo. Ainda como maior

problema tem sua vida 110888 a extirpação completa da 884078 que o destrôe. Aqui, como

em qualquer cultura situada fora de nossas terras baixas, êste problema é grave, não

tende sido enfrentado devidamente pelos parcos conhecimentos, insuficiência de recur-

sos técnicos e materiais; deve-se entretanto, à custa de qualquer esfórgo e á prova

de qualquer empecilho maior suprir asan mostradas dispondo de tudo com

decisão.

Gan noi = Mereceu epenas cuidados que passaram por irregulares, por motivos sobeja-

mente expostos, pessando para o segundo plano na preocupação geral. Ganha

nere agora, onde o chatzer deve preencher a firalidade ornamental
rConDa

e estética que” cama. o conjunto principal das construções.

Michveret - Ocupa posição de destaque na formação profissional, e & sua produção 20-

verte-se em entradas financeiras para o meshek (embora ainda não em quan=

tidádes e quantias certas e fixas; sua venda pera o ishuv não é regular,

pelos problemas de saídas que acarreta; é entretanto sem favor algum produto estima-

ão externamente pela sua qualidade). Seu trabalho é intimamente dependente de condi-

ções climatéricas favoráveis, não sendo portanto trabalho de sidur constante. Fossue

36 caixas e processa-se o aperfeiçoamento das mesmas, com a italianização do apiéário.

Refet - É um dos ramos fundamentais sob todos os aspectos” ב se possa encará-lo: o

profissional, o utilitário, o financeiro, etce, portanto básica e igualmente

de primeira monta o seu cuidado, Das dificuldades iniciaiss,gnde o seu traba-

lho exige uma sólida especializagio, e onde as tivemos em pouca muta, quer seja no

número ou na qualidade, chegamos agora à um bom grupo de raftanim, aptos sempre a

iniciarem novos chaverim no anaf, até agora com sucesso; considerado assim, elimi-

nouum dos maiores e mais agudos problemas em todos os tempos de hachshará. Como já

frizamos uma vés, de anaf deficitário passou a fornecer entradas compensadoras. Foi

reestruturado completamente, empreendidos seus shipurim mais necessários (Concluida

foi a primeira etapa dos mesmos - esterqueira e novas cêrcas). Plantaram-se forragei-

ras para o aumento da produção de leite, bem comitéconomia na compra de rações. Em

escala, tudo isto comporta um refet com maior número de leiteiras, o que faz parte

imediata de nossos planos.  



  

Jul - A primazia obtida pelo lul no terreno meshki encontra razão no desenvolvi-

mento ascendente que abria as portas para que o anaf, de recursos modes-

tos a princípio, lograsse obter o vulto que hoje ocupa nas atenções, nas preoe

pagSos mum de um mifal que têm tôdas as possibilidades e a já adquirida sólida expe-

riéncia de ser uma omprésa sob todos os prismas - grande.

O Pleno de estabelecer aqui um grande lul de três estágios de desenvolvimento,

cada um de 30 dias, para 1 milhar a milhar e meio por mês, ultrapassa em envergadu-

ra a tudo o que foi tentado e feito até agora, sendo então um projeto já de profun-

das características econômicas, envolvendo assim tudo o que concerne a assuntos des-

ta natureza: solidoz do empreendimento, estudo acurado e detalhado de todos os planos

e trabalho ix igualmente ditado por bases econômicas procurando atingir o mais aljo

gráu de rendimento , qualidade de produção, etc. etcs.

Num quadro sinótico, compreende a criação desta quantidade em cada mês, sendo

a sua finalidade para córte, isto é, apôs 90 dias de desenvolvimento. Após os três

primeiros mêscs, tôdo o mês dei para a frente é entendido como produção seriada &

constante. Torna-se aindanecessário explicar, que o empate de capital inicial rela-

tivamente granãe, é garantida a sua reversão pelo lucro compensador advindo em cada

mês, mam sendo portanto um empreendimento que se paga a partir do terceiro mês e

tendo por limite הד y a a e máximo a natu-

reza da envergadura em que se quer montá-lo. :

Numa idéia a mais geral possível, o quadro fica aqui traçado; de resto, cumpre-

nos afirmar, de que so há alguma sensação de arrôjo e audácia no lançamento dêste

PRA. ו completamente subordinada a experiência absolutamente exitosa das

experiências em gréu menor aqui realizadas, sucesso advindo apesar das precaridades

das instalações, revelando com o trabalho, a produção e as entradas obtidas, de que

o projeto têm q mais completabesoreal, sob cuja base então repousa a idéia do

Para encerrar, torna-se necessário ainda esclarecer que se a intenção é de um

empreendimento econômico que visa manter-se e proporcionar os esperados resultados,

deve aumentar aindao gráu de estudo e procurar adquirir a mais completa base profis-

sional, acurada o máximo possível e para que também o empreendimento seja econômica-

mente (i. é, não sômente cuidar de bem criar, mas também de bem ganhar) - o mais as-

segurado possível com as fôrças e o material de que dispomos para êste trabalho.

Há ainda que garantir as suas facilidades de execução; o grupo que o recebe,

uma boa parte uux dêle viveu e trabalhou em conjunto, acumilando as mesmas experiên-

cias e conhecedoresdo assunto. Portanto, eliminam-se 08 riscos de ser um legado

transmitido de um grupo que viveu a experiência para outro que recêm toma conhecimen-

to dela; condições, portanto mais concretas. 



No tangente á situação atual do lul, compreendo o anaf, entre pinteiros, ga-

linhas pocdeiras e patos, aproximadamente 1.300 aves. Os lotes do frangos para a

venda, com as novas instalações, elevaram-se à quantidade de 500 ao mês, O gali-

nheiro de poedsiras, com a remodelação que se fazi, necessária, recebeágora o

que irá garantir a produção de ovos para consumo e venda.

Shipurim - O bem conservar e manter a hachshará, em todos cs seus ramos, constru-

ções, habitações, instalações, etc.s exigo periddicamente remodelações»

partétizasz Foi o que durante o período se evidenciou, merecendo contu=

do destaque por não serem sômento de conservação e reformas necessérias, mas funda-

mentalmente atendendo às exigências maioros, quer para incremento de produção, סוג

mesmo atendo-se a já anteriores necessidades delas. Como pura citação, vem refor-

mas das instalações para novos pinteiros (aproveitando tôdo o espaço considerado

útil para tal fim), remodelação do lul, consecução da primeira etapa dos novos pla-

nos de refet, pinturas e reformas gerais, Zkexxakzrzy novas instalações para sandla-

216 o industrialização maix do mel, etc. dtc..

Sheixutim - São aquêles que devem ser realizados para a manutenção da chovrá, aten-

dendo êstes serviços a tôdas as suas necessidades. Há que destacar um

fegão à gás em mitbach, cuja aquisição a dotou de mais eficiência e fa-

cilidade.
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Vida econômico-finenceira -

Viveu e bchshará em sua primeira fase em regimo financeiro deficitério. O em-

preendimento do vinho de 2088802, que $ destinado a um garin como reserva para tódas

as eventualidades que possam suceder, quase que chegou a cifra zero quando passada a

nós a sua administração. A base de orçamento existente, tendo como fonte de entrada

o taksiv do V.L.H., come o poaco número de chavorim, era insuficiente As saídas. Is-

to fica melhor entendido quando percebe-se que um grupo pequeno pode consumir menos

em relação à sua alimentação e algumas coisas mais, mas em geral, a manutenção do

moshek independe completamente do número que aqui se encontra, e ela precisa ser sa-

tisfoita. Entradas de produção eram irrisórias para resolver qualquer problema, ain=

de meis O que se criava, Além disto, quo é o normal, ai estavam caminhão, enxada mes

cênica e diversos outros setores a exigirem reformas urgentes e de grandes cifras.

Cômo primeira solução, o quase como emergência, apelamos para a idéia do vinho em

Rosh Hashané, o que em última e mais completa análise preoncheu a sua finalidade,

Ainda assim, o problema não se resolvia de tódo, pois um longo perfodo pela frente

ainda a vivor se defrentava. O incremento à produção foi a segunda solução, através

de lotes de frangos a partir intuáx de 200 fuenges para hoje 500 para a venda, com- 



pra de mais aves para completar o lul e aumento de produção de ovos, e outras me-

nores entradas (caminhão, mel, eto. eto.). Estas forem as duas soluções básicas,

se bem que não resolveram completamente, estabilizaram a situação da hachshará.

Foram duas soluções que vieram em duas etapas: a primeira quando a existência de

um abismo financeiro apertava cada vez mais o efírculo vicioso que o mesmo sóe pro-

vocar - vindo o vinho como solução. A segunda, em função da vida diária e do orça-

mento sob o qual se rege a vida financeira - incremento á produção para anular o dé-

ficit.

Hoje, as perspectivas são boas, contando as boas 0 regulares entradas de pro-

dução e ainda o empreendimento de vinho de Pessach, sem contar com o mifal do lul,

por razões explicadas anteriormente, porém, como é, lembrado, só não são válidas

a curto prazo, como amortização de capital investido.

Procuramos aqui estabelecer um panorama real e objetivo, para chegar à situa-

ção em que as dificuldades já não se repetem, trazendo, ao inverso, perspectivas

melhores.
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Conclusão -

PURA

Pouco se presta, assim o acreditamos êste fim de relatório a análises conclusi-

vas maiores que aquelas apresentadas em tôdo o discorrer dêste. Quisemos fazer vin-

gar, acima de tudo a intenção de um espírito objetivo e fiel de um garin que cuja

mor parte é presente talvez por vez última em conclaves do movimento brasileiro.

Há que fazê-las, todavia, mais no sentido de apresentar o quadro que se ante-

põe para as próximas etapas em Ein Derot. O garin que agora o recebe, o faz com uma

chevrá numêricamente forte, e também pomos fé em sua capacidade de trabalho, tanto

daquêles que viveram conosco e que aqui continuam, como dêstes, recém vindos para a

hachshará e os próximos a entrarem. Frisamos mais de uma vez claramente que estamos

tranquilos quanto à solução de continuidade, encontrando aqui condições ftalvez qua-

se que inéditas nôste aspecto) as mais favoráveis. Falamos de nossa grande empresa,

o mifal do lul, o que garente uma margem de auto-suficiência ao meshek genuinamente

grande em relação ao que foi e é Ein Dorot, e acalentamos as maiores esperanças de

gua concretização.

Enfim, é a chativá que nos sucede, e que possue todos os trunfos em seu poder,

desde a sua ligação mais orgânica com tôdo o movimento, a sua logítima aspiração de

gerem os empreendedores do caminho do novo meshek tnuati, para fazer de Ein Dorot 



um centro vivo e dinâmico do reslisação chelutaiana da juventude judáica brasiloi-
ra.

Ein Dozot, feveroiro do 1955.

  


