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RELATORIO DO VAAD

.

Pregados chaverim:

Deconformidade com a resolução do 2º Kinus Artzi
do nosso movimento realizado nos principios de Agosto P. P. € con-
forme foi anunciado e prometido aos chaverim por ocasião da amplia
cão do nosso sniff, que, dentro de tres meses no maximo será feita
a Assefa Klali afim de eleger o novo Vaad do Sniff,

 

Hoje dia 3 de Cheshvan de 5.709 ou seja 5 de No-
vembro de 1918 na contagem cristã estamos reunidos para tal fim,

Sendo esta a primeira Assefa Klali do nosso snif
passarei a dar um breve relato desde a sua fundação,

O nosso Sniff foi fundado na segunda quinzena de
Fevereiro p. p. pelos chaverim Henrique Rosset e Ri Pla Auerbach da
Lishka Merkazit. Logo apos a sus fundação o chaver Rosset nomeo o

9 Vaad provisorio que ficou assim constituido:

Mazkir - Salomão Wai sman
Guigberet - Bluma Waisman
Kranot - Eva Kuperman e Sara Lerer

E 3 Chinich - Tema Rosenkrantz e Sima Lerer,

Na mesma ocasião tambem foi constituida uma kwutza de nearim que -
se denominou Berl Katzenelson sendo a menahelet a chaverá Tema Ros
senkrantz, Um mes apos o nosso shiff foi enriquecido com máis u
ma kwutza de tzofim dirigida pela chaverá Sima Lerer com a denomin
nação de Hapana,

Estas kwutzot funcionavam regularmente com assefot
semanais e ambas desenvolveram na parte cultural Historia de Sio--
nismo e noções gerais do movimento "Dror”.,

Por ocasião de Lar Baomer e Shavuot estas fizeram-
realizar tiulim, como tambem um tuil a São Paulo, em que tomaram -
parte-quese todos es chaverinm, E assistir o filme da primeira -

a: Moshava do Dror realizada em Petropolis no principio deste ano, Es
e tes tiulim forem coroados de pleno exito, oe
é Este foi o movimento.renlizado das kmutzot até a |
. Moshevá-Seminario de Julho p. p. '

A Mazkirutdurante esta epoca esteve em constante-
contacto com os demais Sniffim do Brasil,ecom algumás organizações |

' 100818 expedindo 17(dezessete) cartas no espaço de 5 meses, sendo .
velas assim distribuidas: | א :
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Neste mesmo espaço recebeu 18 cartas assim distribuidas:
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ainda foi recebido um telegrama da Lishka Merkazit.,

Kranot: Este departamento fez um trabalho regular com bulim, caixi-
nhas e Iar Hapana,

Chinuch: Pouco fez este depertamento em vista de so terem existido-
duas kwutzot.

O Vaad teve reuniões regularmente mas não houve atas dest-
tas reuniões porque a maioria do Vasd achou as dispensaveis,

Recebemos tambem material ideologice editado na Argentina -
Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeirc;o qual foi bem vendido, 

Por ocasião da inauguração da seda da sntiga Orpanização da
Juventude de Santos atual Gremio C. R. Dr. Theodor Herzl e do Chanu
08% Habait da Sinagoga Beit Jacoh o Dror enviou seus representantes

\ para as respectivas solenidades,

Para a Moshava-Seminario realizada na Fazenda do Sol no mes
de Julho Pp. p. o nosso sniff enviou 7 chaverim para tomarem parte no
me EMO «

“ Apos a Moshava-Seminário realizou-se o 2º Kinus Artzi do nos
so movemento no qual perticêparam os nossos 7 sniffim do Brasil, in-

₪ 01098176 0 nossg,sendo o sniff Santos revresentado com omesmo numero
| \ que os outros, iste'é com ל 661608008, A nossa delegação foi a 86- |
/ guinte: Salomão Waisman, Tema Rosenkrantz, Sima Lerer, Bluma Waisman

e Eva Kuperman, os quais tomaram parte nas discusões, comissões e -
decisões que se acataram no mesmo,

Findo o Kinus veio para Santos o chaver Saul Rogowsky do Ki-
butz Hachshará Berl Ketzenelson na Arpentina e outros chaverim dos -
Sniffim de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre,
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todos participantes da Moshavá-Seminario e do 2º Kinus Artzi, e com
a influencia desses chaverim foram constituidas 5 novas kwutzot.

“Com esta ampliação tornou-se necessario uma restru
turação do Vaad com 8 entrada de novos elementos, que ficou assim -
constitui do:

Mazkir - Salomão Taisman
Guizbar - Bernardo Waisman
Kranot - Bluma Waisman e Sara Lerer
Chinuch - Tema Rosenkrantz e Sima Lerer
Itunut - Beirel Zukerman
Chalutziut - Eva Kuperman

Este 7880 dirigiu os dêéstinos do Sniff Santos até
a desta de Hoje e neste momento esta se demissionando,

 

Com a mpliação do Sniff , este ficou com 7 kwutzot
assim distribuidos:

Avoda...... 00... «7 chaverim
Noarda pari
NOBT BRL Laos cats 1 nã

O BOROdae - 8

Tzofe ne
Lp ל6.2
6-10 vg

Total. or -

e A kwutza avoda denâmina-se 718880808 e tem como Mena
hel o Chaver Sameul Oksman; noar alef, tem o nome de Berl Katzenel--:
son e tem como Menahelet a chaverá Tema Rosenkrantz; noar beit, deno
mina-se Yagur e tem momo Menahelet a chaverá Sima Lerer; bené, chama
se Achdut, sendo a Menahelet a chavera Eva Kuperman; tzofe alef tem.
o mome de Hapana e tem como menshelet a chaverá Ester Rosenkrantz; -
tzofe beit, denomina-se Palmach senda a Menahelet a chaverá Rosa Sz-
Szmelsztajn; e a pre-tzofe chamasse Yosef Tumpeldor temdo como mena=
helet a chaverá Raquel Kogan. As kwutzot Hapana e Yosef Trumpeldor
teem auxiliares das Menahalot nas chaverot de Malvina Wasserman na -
primeira e Bluma Waisman agora substituida pela chaverá Regina Szli-
mer na segunda,

Estas kwutzot tem tádo assefot semanalmente e algu--
y mas duas vezes por semana, desenvolvendo a Historia 00 81008800 6 0

, cialismo nalgumas, como tambem assuntos do interesse geral, Fize--
ram tanbém realizar diversos tiulim e haflapot, com pleno sucesso, -
Foi tambem realizada uma Messiba por ocasião do aniversario da morte
de Berl Xatzenelson ma: quel tomaram parte todas as kwutzot, com ple-
no exito. Foi támbem creado um Chgg Mehahalim que é composto de to--
dos os menahalim e tem por fim de coordenar as atividades destes. de-
sempenhando-se da sus função com sucesso, | 3

  

 

 
 
 



   

   

 

    

   
     

  

   

   

 

     

     

    
     

   

  

  

ORGANIZAÇÃOטטפאוופוסאופזאה
"DROR” ANA

a
SNIFF SANTOS É
 

  
No decorrer desses 3 meses o Vaad teve lo reuniões sen

do todas elas registradas na livro atas,

Mazkirut: Esta expediu neste interim 29 cartas sendo -

e assim distribuidas:

aו

Lishka Merkazit.....»
São0id

Rio de Janeiro...e...
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Curitiba cas vo spas

Porto 210006
Total sc 2.400 2

Foi expedido 1 telegrama para cada Sniff por ocasião
de Rosh Hashna.,
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Neste mesmo espaço de tempo recebeu 13 cartas assim
distribuidas:

Sanbosudes

O Lishke Merkazit.....
SãO Pablo cado
Rio de Janeir0......
METOPOlaadds

Belo Horizonte......
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Totalui
( > Foram recebides 3 cartões de Boas Festas provenientes

de Curitiba, Porto Alegre e Niteroi,

Juntando os dois periodos, o movimento. «da Magkirut -
foi o seguinte:

80601980 .. ..6
9.1
1

Guizbarut: Não foi possivel apresentar um relatorio
em vista de alguns guizbarim de kwutzot terem atrazado a cobrança,

Kranot: Este departamento desenvolveu um serviço regu-
lar conseguindo arrecadar em beneficio do Keren Kaiemet Leisrael a
importancia de Cr$1.015,30 (hum mil e quarenta e cinco cruzeiros e
trinta centavos) sendo esta entregue ao cométe local do K.K,L, no
mes de Setembro ps PD. Espera-se dêsenvolver maior atividade lo-
go que recerbermos os materiais do K.K,L, Atualmente a Machleket
Hakranot procura realizar algo em beneficio do Keren Hachshrá,

 
Chinuch: Este Departamento trabalhou ativamente conse-

guindo reunir o material assim mesmo não o necessario e tambem ela
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borou o programa cultural educacional e ideologico afim de que 08
Menahalim podessem preparar as suas sichot,

Itonut: Este tambem desenvolveu-se ativamente ven
dendo e distribuindo dotos os materiais a nos enviados tais como =
a Vanguarda Juvenil orgão oficial do nosso movimento para a Ameri
ca do Sul; Avanzada Judia orgáo oficial do gmupo Sirkin ambas 1
tadas na Argentina; Darkeinu orgáo do Sniff Rio de Janeiro e out-

 
ros. Atualmente esta trabalhando afim de editar em belétim do -
nosso shiff tendo ja recebido algumas colaborações,

Chalutziut: Este tem trabalhado ativamente afim-
de cubrirmos a queta para o Keren Hachshrá, tendo lançado uma ri-
fa que se epera render Cr$5.000,00. tivemos para esse fundo a cod
laborag8o do Gremio C. R, Dr. Theodor Herzl que fez realizer un -
baile o qual rendeu Cr$1,213,30, e brevemente sera feita outra -=
festa da mesma natureza por uma comissão de chaverot destinada ao
mesmo fim, Foi tambem arrecadado no casamento da chaverá Makka -
Zyum a quantia de Cr$500,00, Este departamento esta procurando-
meios afim de cobrir a quata,

Caros chaverim pelo que acabaram de ouvir o nosso
Sntff pelo pouco tempo de existencia realizou muito mais do que -
era de esperar, assim mesmo fez pouco, mas todos os membros do Va
ad como tambem alguns chaverim de kwutzot fizeram o maximo, e eu
so os tenho 8 agradecer e espero que o novo Vaad que será daqui-
um pouco eleito: não semente alcance o que nos tinhamos em mira -
mas sim ultrapasse, afim de por o nosso sniff na sua devida altu
ra. 

Encerro este breve relatorio das nossas atividades
durante os primeitos 9 meses de existencia do nosso sniff, fazen-
do votos que cada chaver alcance sua Hagshamá Atzmit,porque so --
atravez de um trabalho dessa natureza é que podemos dar ao Estado
de Israel neste tão angustioso momento da nossa libertação e nos
proximos 10 anos o elemento que ele realmente necessita tanto em
Eretz como fora dele,

Ale Vehagshem
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