
 

ORGANIZAÇÃO JUVENIL SIONISTA "DROR"

SNIFF_ SANTOS

RELATORIO GERAL DAS ATIVIDADES DO SNIFF SANTOS DESDE

O de Outubro de SUA FUND
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Mazkirut - O sniff Santos foi fundado em Março de 1948 pelos chaverim

Rifka Auerbach e Henrique Rosset do Sniff São Paulo, sendo constituído

um Vasd provisorio com os seguintes elementos:

Mazkir : Salomão Waisman
Guizberet : Bluma Waisman
Chinuch : Sima Lerer e Tema Rosenktantz
Kranot : Chawa Kupsrman e Sara Lerer

Pelo chaver Rosset foi na mesma ocasião constituida uma kvntsá da
schichva noar sendo menahelet da mesma a chavera Tema Rosenkrantz.,

Um mos mais tarde c sniff 101 acrescido de mais uma kvutza de tzfofim

diricida pelachavera Sima Lerer,
Funcionavam estas 2 kvutzot regularmente, realizando asseifot semanais,

desenvolvendo ambes na parte cultural historia do sionismo; tembeãeram

dadas noções gerais a respeito do movimento Dror, sua ideologia, metodo

educacional, ete, Alem disso renlizaram as mesmas tiulim como sejam nas

datas de Lap-Raoner e Shavuot. Fizeram também um passeio a S.Paulo afim

de estreiter es relações entre o nosso sniff e o dequela cidade, tendo

os chaveirim das 2 kvutzot assistido o filme da la. Moshava que o Dror
realizou no Brasil, ne Fezenda do Palacete, Petropolis.
Por ocasião da macheva seminário de junho enviou o nosso sniff 7 elemen-
tos para a Fazenda do Sol, Inhalba, elém de outros que visitaram o local,
Por intermédio de uma delegação de 5 elementos participou o sniff Santos
ájo Kinus Artzíi do nosso movimento no Brasil, realizado em São Paulo,
tomando a mesma parte emtodas as decisõss que se acataram no mesmos
&1em desses atividades mantinha o Vasd correspondencia com outros snifim,
2608518 e destribuia material divulgativo e cultural do Rio, São Paulo,
e Argentina; realizava um na medida do possível trabalhos de Kranot por

meio de bulim e caixinhas do A,K;L. dentro das kvuizos, em festas e reuntBs,

Embora tivessemos recebido comunicação da Lishica Merkazit no sentido de
contribuírmos para 2 campanha em prol da mecshava goninaário, não nos foi
possivel atender a mesma, por não dispormos de meios para tal, pois a
Machleket Haguisbarut praticamente nãy funcionavo desde que não se havia
estipulado contribuições mensais para os chaverim das kvutzot ou mesmo

para o elementos em idade de avoda cue se achavem no Vaad. ,
Não conseguiu o sniff normalizar a situação de não possuir sede paraas
suas atividades, embora tivesse enviado cartas s mesmo realizado reuhiões
com a diretoria da Sinagoga Beit Jacob, com o intuito desta ceder=-lhe uma
sala em sua sede social, As reunides des respectivas kvutzot realizavam-
ge portanto durante um periodo de 4 meses em casa de chaverim,

Decidiu o Vaad numa de suas reuniões a fermação de novas kvutort em oca

siãé oportuha, Para terto escolheu merghelim necessários , que passaram
a constituit o Chug Hamemhalim, Este ultimo reuniu-se diversas vezes pas
ra discutir a consituição das futuras kvutzot, os elementos que delgas
constariam, a ocasião de sua fundação, ete,.. 
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(Noar)-= Funcionando há apenas 3 meses dedicou-se até agora ao es” /
clarecimento dos problemas judaicos em geral como anti-semitismo; o desejo de |volta a Sion através dos tempos; direitos do judeus sobre Erets; o terrorismo;
o que e Dror; O kibutz, em especial Yagur; O K.K.L.; Hagana, OtC... 4
O estudo dos feriados judaicos a media que iam se sucedendo,
Inictou esta kvutza agora o estudo de Historia do Sionismo de Nijenson que secontinuara com "Apuntes del Seminário?,
Eyutzot Achdut e Palmach (Bonim e Tzofim respectivamente) - Com 3 meses de exis-
tencia cada uma destas kvutzot pos ser constituida de elementos totalmente afas=
tados da vida judaica local e ignorantes em essuntos judajcos en una serie de
sichot avulsos dedicou-se a tarefa de por esses elementos em contacto com as
ideias sionistas em geral e drorístas em particular, esclarecendo-os a respeito
dos nossos valores judeicos criados om E. Israel.
Dedicaram-se tambem ao estudo das Testas judaicas e grandes personalidades,
Alem disto a Kvutza Achdut (bonim) iniciou o estudo de Historia do Sionismo
no qual prosseguira de agora em diante,
Kvutza Hagana - (Tzofim) - Existindo ja hxá 7 meses dedicou-se nos ultimos
meses a uma revisão de todos os conhecimentos anteriormente recebidos que ver-
savam sobra historia dos sionismo desde os Falsos Messias até a 3a, aliáz indo
agora iniciar juntamente com a kvuta Palmach a realização da viagem de turismo
a Eretz Israel. cujo desenfder foi elahorado psla Machleket Hachinuch do sniff,
Kyutzá_Trumpeldor - (Pró-izofim) - Não sogus progrema nenhum, utilizando como
material pera sichot historlas cus giram emtorno de assuntos judaicos em es>
pecial Bobre Eretz Israel,

Chug=Hamenshalik - reune-se semanalmente sendo então debatidos os problemas
que ceda kvutza apresente e estudados 08 programas a serem desenvolvidos.
Os assuntos a serem objeto de sichot sido sempre precedidos de umaanélise cui-
dadosa por parte deste Chug-Hamenshalim,

Machleket Hakranot - Até o presonte momento esta Hachleket entregou ao Comité
do K.K.L, local, a ouentia de Gr.$ 1,045,30 proveniente des

Bulim (pertencentes u M. Hakranot da
Lishka Merkazit)...ooooomooooooo. Cr.$ 274,00

Festas.00% 272,00

LESAA8
Arvores (Tar Hagana) ».o.ooooosoormorso.. Cr.f 210,00
010 50671,09

701.0...---....-.TO

Em vista da falta de material do K.K.L, não nos é possivel desenvolver maior
atividade e fezer maiores arrecadações para assê fundo, sando os empreendi-
mentos de grande vuito destinados ao Keran Hachshara,
Mesmo assim, esperamos completar este ano « quota cue nos foi estabelecida
no ultimo Kinus Artzi, sendo necessario para isso que os chaverim providen-
ciem juhto ao Comite do K.K,L. de São Paulo a remessa da nf)icl.vara 0
mesmo Comité em Santa
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