
ANEXO Nº 2 INVENTÁRIO

/ KIBUTZ HACHSHARA EIN DOROT

Jundiai ( Itupeva ) km, 16 da Estrada de Jundiai - Itupeva, inau=
gurada en 1949.

e Possuia cêrca de 17 alqueires paulistas tendo gido vendidas cêrca
de l, em 1955. O seu preço no ato de compra foi de Cr$ 160,000,00,

Os limitos acham-se registralos nos contratos de compra t 19h49 )
e venda ( 1955 ).

Construções: = Manutenção

1 construção de tijolos e coberto parte com telhas e pafte dô folhas
tido ” Etemmit" servindo para : dormitorio, com l, divisdesde cada ladoposando abrigar em camas beliche (em numeros atualmente) | em cada quaro; 1 pequeno departamento destinado a farmácia, 2 cômodos destinados aomachsan

(

depósito ) de roupaszum protonfamanto daconstrucáodestinadoa machbessia ( lavanderia ) ; uma parte destinada à lavatórios ( 3) , instalações sanitárias (3) e 2 compartimentos para banhos, mimidos de 2chuveiros eletricos cada, 1 2 91 construção de tijolos e cobertos dg telha, servindo para chadarhaochel (refettorio) cozinha, e deposito de alimentos Possue instalaçõesPara agua corrente , fria oquente e fogão de sólida construção à lenha,e um fogão à gás, 7 8 e 71 construção servindo dechadar hatarbut, sala de cultura,dispondode cadeirase poltronas, rádio-vhtrola, biblioteca e discotecasPequena construção de madeira, com 2 chuveiros e outra pequenas Ca=binas de madeira,com fossas higiênicas.

Os serviços de manutençã são relativamente bons, apresentando-seas construções acima em bom estado,Dispõex a hazhshara uma regular quantidade de moveis-Bmesas, 28 cadeiras no chadarhaochel, 25 camas beli-che e cerca de 50 colchões nos dormitórios, 1 radio vitrola e uma Sletro14, grande quantidade de livros é discos nochadar hatarbut, alem das acima citadas poltronas em mau estadoExistem Dequena quantidade de eו o machsan supre as necessidades minnimãs dos chaverim,Ha uma maquina 8lavar roupa Í 5 k1Q , uma geladeira grande, uma de snatadeira, completaaparelhagem de coxinhas

Meshek

Construções: a 0

> Existe uma construção de barro, com telhado de telhas ant:de utilisaçãomixtaAtualmente, localisanzse pinteiros, a salada pomyrut ( sacretaria). A sifria agricola, otc.Em caso de necessidade, éstaconstrução pode ser transformada em dormitório, E
Uma outra construção, tambem antiga, de material identico ao anteri-or, porem menor e em estado de conservação pior, serve de depósito demoveis, utensilios do ração, sendo 2 compartimentos destinados um a sapataria, e outra à sala de mel, 2
Uma construção de tijolos serve de depósito de ferramentas o umaextenção de madeira, sem paredes, s erve le garagem para o caminhão, 



 

“Uma construção, parto de tijolose parte de pau a pique com cobertus
ra do dalha, que servia antigamento “e cosinha e refoitórioServo atual
mente “e Saponito pára matorias divorsose / 0Um estabulo construido de tijolos com 0808010806 para 5 vacas , 0 umaSrtipe jota, de tijolos e telhas, servindo para depogitode ração
e Soposito 5 . E
250 UmA. de construção moterma, de madeira, cos capacidade de

Se
o nena construção do colunas que so destinam a e locação de caixa “e

: Se |
0018 grandos aviarios do construção moderna abargando bojo; |,200788

angos vara corto,
A hachshara 6 0620878 em toda a gua extenção, por uma córea colocada

a dois anos atrás, do arame farpado de pera bat: da, cobrindo uma superfi
ciedo aproximaamonte 250 m2 «Pequenos canteiros contorna algumas das con
truções e um cantero maior se encontra do lado do chaiar haochel à entra
da hacnsharas

No gentro ha um patio grande e entro o chalar haochel e o ciadar hatar
a but wa logal adaptado a cancha de Volei boo! e basket basal,

ego: elétricashidraulicas e esgotosPosgue osta haciishara luz
eletrica retirada da refe goral que passa agr estrada, possuindo uma
casa do força com um transforandor, uma re 6 intorma fórneos lus a quase.
todas as depomiencias da mesmas

A agua so constitui em problega serio da hachshata pola sua qualidade
9, pela quantidade as vezosçÃ agua potavel passa por um trat-mento quimico
que ñem sempre 6 dosmais eficientes, sendo que um dos seusmales é causar
granfe defictenciis dentárias nos chavorime A agha 6 retirada de pogos por
bombasocafaiisada para as diversas dspenenciaseixístem Suas caixas som
capacidado do cerca da 1,000 mil litros e uma caixa 88 tratamento de agua

poços, aiusimente fornecem a agua da hachshara, sendo 1 completamente
aportants,

Um gistema do esgotos existe na sozinha e nos banheiros,

 

úainas e Notores?

Namutenção: 1 geladeiraelótrios, 1 ma., do lavar roupa (5X1) ,1
cortafoira “o grama, 1 carroças

Produção: 6

1 saninaño Chevrolet1916 para 62aba ontala mequanica
₪70 -» 18, waa bomba de irrigaçãoa motor, 3 bombas “o úguax com
motor, 1"conteifuga para mol, 1 feshatadeira,

Herramontar?

10 enxaias, 6 6 garfos, 1 picareta foices omxaiinha
jogo “e ptdom , 0 eh "

Neghok Vivos

Y boze 2 búxros

2 0ei 200salinas o 15 patos

Zrotugilo: ,
O Refot atunlmente produz corca Te2511

ral cercade 100 ovoseliensalnento , ha venta de
viviente “oe 2 aviarios.ía parte agricola 



há uma varzoa de terra silico-srgilosa muito fértil, Para produção há atu-
almente uma plantação de 10,000 pôs de morango, 10,000 pês de cebola e ca-
ne den açucar, Para o consumo (gan-bait) existom as mais variadas verduras,
sendo que atualmente iniciar-so-a sua venda no mercado de Jundiai,

Há arvores frutiferas, como bananeiras e figueiras,
O estrume das vacas o das galinhas é aproveitado para a adubação da ter

ra e para venda, Há cerca de 100 caixas de mel, :

Instrutor:

A hachshará possue um instrutor japonês, que instrue os chaverim de du-
as a três horas por dia. Em troca recebeu uma faixa de terra (especificada
em contrato), além de duas construções de sapôs,

Inversões

Desde 1955, a hachshara recebeu:
6 Cry 35.000,00 para reforma dos postes de luz é construção de um Local

para a Machbeissá ד
Cry 160.000,00; provenientos da venda do trecho da hachshara, com os

quais foram realizados as reformas amplas e gerais, pelas quais a hachsha-
rá passou. .

08 1,0,000 ,00: para reforma do caminháo,

ATIVIDADES

8 Avodá
9,00 :Lanche

12,15 Avodá
144,00: Almoco e menucha
16,15 : Avoda

18,30 = 19,30
Nivel: Regular e bom»

Tarbut

Oneguei-shabat; artzaot ideológicas, duas vezes por semana; artzaot li-
torárias e musicais, 82795

Chuguim: Jograis e côros

Preparo profissional.

Quatorze chaverim profissionalizadog.

Chaverim em hachshará: Trinta e seis,

shoirutim: Seis e meio em épocas normais.iaonda

Shipurim: Transformação de uma casa em dormitórios.alocita  


