
 

  

ORGANIZAÇÃO JUVENIL SIONISTA "DROR"

SNIFP SANTOS \

 

RELATORIO GERAL DAS ATIVIDADES DO SNIFF SANTOS DESDE À

30 de Outubro de 1948 SUAFUNDAÇ

Mazkirut = O sniff Santos foi fundado em Março de 1948 pelos chaverim
Rifka Auerbach e Henrique Rosset do Sniff São Paulo, sendo constituido
um Vasd provisorio com os seguintes elementos:

Mazkir : Salomão Waisman
Guizberet 3 Bluma Waisman

Chinuch 3 Sima Lerer e Tema Rosenktantz
Kranot :. Chawa Kuperman e Sara Lerer

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

Um més mais tarde o sniff foi acrescido de mais uma kvutza de tzfofim
dirigida pela chavera Sima Lerer,
Funcionavam estas 2 kvutzot regularmente, realizando asseifot semanais,
desenvolvendo ambas na parte cultural historia do sionismo; tambemeram
dadas noções gerais a respeito do movimento Dror, sua ideologia, método

educacional, ete, Além disso realizaram as mesmas tiulim como sejam nas

datas de Lag-Paomer e Shavuot, Fizeram tambem um passeio a S.Paulo afim
de estreitar as relações entre o nosso sniff e o daquela cidade, tendo
os chaveirim das 2 kvutzot assistido o filme da la, Moshava que o Dror
realizou no Brasil, na Fazenda do Palacete, Fetropolis,

Por ocasião da mashava seminário de junho enviou o nosso sniff 7 elemen-
tos para a Fazenda do Sol, Inhaiba, além de outros que visitaram.o local,
Por intermedio de uma delegação de 5 elementos participou o sniff Santos
djo Kinus Artzi do nosso movimento no Brasil, realizado em São Paulo,
tomando a mesma parte em todas as decisões que se acataram no mesmo,
&lem dessas atividades mantinha o Vaad correspondencia com outros snifim,
recebia 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 K.K;L, dentro das kyutzot, em festas e reuntes,

Embora tivessemos recebido comunicação da Lishka Merkazit no sentido de
contribuírmos para a campanha em prol da moshava seminario, não nos foi
possivel atender a mesma, por não dispormos de 8108 para tal, pois a
Machleket Haguisbarut praticamente nãá funcionava desde que não se havia

estipulado contribuições mensais para os chaverim das kvutzot ou mesmo
para o elementos em idade de avoda que se achavam no Vasg,
Não conseguiu o sniff normalizer a situação de nao possuir sede para as
suas atividades, embora tivesse enviado cartas e mesmo realizado reuhides

com a diretoria da Sinagoga Beit Jacob, com'o intuito desta ceder-lhe uma

sala em súa séde social, As reunides das respectivas kvutzot realizavam-
se portanto durante um periodo de 4 meses em casa de chaverim,
Decidiu o Vasd numa de suas reuniões a formação de novas kvutozt em ocas

sia6 oportuha, Para tanto escolheu menehalim necessários , que passaram
a-constituit o Chug Hamemhalim. Este ultimo reuniu-se diversas vezes pa=
ra discutir a consituição das futuras kvutzot, os elementos que delgas
constariam, a ocasião de sua fundação, etc...
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Com a vinda a Santos do chaver Saul Rogovsky do Kibutz 8860508751
Katzenelson da Argentia e de chaverim de Belo Horizonte, Curitiba, Rio
de Janeiro e Porto Alegre apos o termino da moshava seminário e do Kinus

Artzi dos quais haviam todos participado, ficaram então constituídas
mds 5 kvutzot das seguintes schavot:-
Uma de pré- Tzofim'tendo como menahelet a chevera Raquel Kogan,

Maia uma de tzofim M " 6 " A Rosa Szmelsztajn,
Uma de bonim ₪ " " " " Chawa Kuperman.
Mais uma de nesrim * " " " " Sima Lerer,
Uma de ovdim Maa menghel & chaver Samuel Oksman,

O sniff Santos desta maneira passou a contar com 7 kvutzot:e o Chug-
Hamenahalim passou a funcionar regularmente,
Foi a seguir reestruturado o Vaad com a entrada de novos elementos

ovdim ficando o mesmo assim constituido:

Mazkir - Salomão Waisman
Guizbar = Bernardo Waisman

Chinuch - Sima Lerer e Tema Rozenkrantz
Kranot - Bluma Waisman e Sara Lerer
Itonut - Beirel Zukerman
Chalutziut - Chawa Kuperman,

Desde a ampliação do sni?ff 88 7 kvutzot existentes funcionam regularmente
realizando asseifot semanais, Segundo: programas organizedos pla Machleket
Hachinuch, cújo relatorio segue abaixo, 2 e
Foi tambem resolvida 8 28 questão da falta de sede por ter o Gremio Cul=
tural Recreativo Dr, T, Herzl nos concedido licença para usarmos a sua
sede afim de nela realizarmos nosses reuniões.
Em agosto realizou-se a la- Messiba do nosso sniff na qual participou
grande numero de chaverim afim de comemorar amrte de Berl Katzenelson.
O sniff recebeu durante algumas semanas o valioso auxilio do chaver
Benjamin Raicher, da Machleket Haitonut da Lishka Merkazit, quer no que
diz respeito ao Vaad, ao Chug Hamenahalim, como também na colaboração
que prestou durante a sua estadia em Santos as reuniões da Kvutm avada,
Finalmente conforme: resolução do ultimo Kinus Artzi do nosso movimento

o sniff pretende realizar sua Asseifa Klali no proximo de 6 de Novem=
bro quando será eleito o novo Vaads

Machlekst. Hachinuch = Baseado nos programas que foram desenvolvidos dus
rante as moshavot seminario de janeiro e julho de 1948 e tomando em con-
310678080 0 grao-de desenvolvimento cultural apresentado 6108
de cada kvutza, a Machleket Hachinuch do sniff Santos desenvolveu osse-
guintes programas em cada uma das kyutmt:
Xvutza_Hagshama (Avoda) + Noções gerais em carater introdutório, sobre
sionismo socialista, Dror, Mapai, formas de colonização em Eretz, em es-pecial o Kibutz Hameuchad, Histadrut,-2= Historia do Sionismo desde os
Falsos Messias ate os 2%s precursores, 3- Festas judaicas e grandes fi-
guras da vida judaida, 4- Sera $niciada d'oravante o estudo de socialis”
mo e sionismo em correntes paralelas, detalhando toddas as nocdes adqui=
ridas anteriormente,
Kyutza Berl Katzenélson (Noar) - Funcionando já há 7 meses desenvolveu o
programa de Historia do Sionismo desde a Revolução Frencesa até Achad
Haam, Teve ainda sichot sobre assuntos: varios tais como: Haganá, Chaim
Waltzman, Dror, Kibutz, Kvutza e Moshay, Berl Katzenelson e todos os
feriados 10081608 por 0088180 de sus comemoração,
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Kvutza Yagur (Noar)- Funcionando há apenas 3 meses dedicou-se 5%6 82078 80 687

“clarecimento dos problemas judaicos em geral como anti-semitismo; o desejo de

volta a Sion atraves dos tempos; direitos do judeus sobre Eretz; o terroBismo;

o que & Dror;. O kibutz, em espécial Yagur; O K,K,L.; קמ,
O estudo dos “feriados judaicos a medik que iam se sucedendo,

Iníciou esta kvutsa agora -o estudo de Historia do Slonismo de Nijenson que se

continuará com "Apuntes del Seminário",
Kvutzot Achdut e Palmach (Bonim e Tzofim respectivamente) - Com 3 meses de exis”

tencia cada uma destaskvutzot por ser constituida de elementos totalmente afas”

tados da vida judaica local e ignorantes em assuntos judaicos em uma serie de
sichot avulsas dedicou-se a tarefa de por esses elementos em contacto com as
ideias sionistas em geral e droristas em particular, esclarecendo-os a respeito

dos nossos valores judaicos criados em E, Israel,
Dedicaram-se também so estudo das festas judaicas e grandes personalidades,
Além disto a Kvutza Achdut (bonim) iniciou o estudo de Historia do Sionismo

no qual proseeguirá de. agora emdiante,
Kvutzá Haganá - (Tzofim) - Existindo já hus 7 meses dedicou-se nos ultimos
meses a uma revisão de todos os conhecimentos anteriormente recebidos que ver-
savem sobre historia dox sionismo desde os Falsos Messias até a 3a, aliás indo
agora iniciar juntamente com a kvuta Palmach a realização da viagem de turismo
a Eretz Israel, cujo desenfdar fot elaborado pela Machleket Hachinuch do sniff,
Kvutza Trunpeldor = (Pre-tzofim) - Não segue programa nenhum, utilizando como
material para sichot historias que giram emtorno de assuntos [0081008 em es”

pecial Eobre Eretz Israel,

 

Chug=Hamenahelik| = reune-se semanalmente sendo então debatidos os problemas
que cada kvutza apresenta e estudados os programas a serem desenvolvidos.

Os assuntos a serem objeto de sichot são sempre precedidos de umsenslise cui-

dadosa por parte deste Chug-Hamenahalim,

Wachleket Hakranot = Até o presente momento esta Hachleket entregou ao Comitê

do K.K,L, local, a quantia de Cr.$ 1,045,30 proveniente dei

Bulim (pertencentes a M, Hakranot da
coesacasו OS

Festas cssosvso Do donos OS sos Danssd Cr+ 272,00

6 1תהתה.:ל-2-2ב-0
Arvores (Tar Hagana) ...oooososocossono.». Cr.$ 210,00
Mosaiba is reais meto 06 ce Cas cd psi co DL LEPOO

TODAEs riu as e sa dE Cf:$10045;30

Em vísta da falta de material do K.K,L. não nos é possivel desenvolver maior
atividade e fazer maiores arrecadações para e sse fundo, sendo os empreendi-

mentos de grande vulto destinados ao Keren Hachshara,

Mesmo assim, esperamos completar este ano a quota que nos foi estabelecida
no-ultimo Kinus 0 sendo necessario para isso que os chaverim providen=
ciem juhto ao Comité do K.K,L, de São Paulo a remessa de material.para O
mesmo Comité em Santos,
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