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Seguindo a programação prevista, a delegação brasileira visitou dois estabelecimentos de 
ensino WIZO – um em Jerusalém e o outro em Rehovot - aonde tiveram o privilégio de interagir 
com os diretores, corpo docente e alunos. 

O dia começou cedo em Tel Aviv. A viagem até a capital do país foi repleta de entusiasmo e 
muita expectativa. Para muitas, era a primeira visita àqueles locais. 

A Creche Antonietta & Leon Feffer, dirigida pela educadora Noga Shahar, localizada na periferia 
de Jerusalém, atende, majoritariamente, crianças de famílias oriundas da Etiópia e da antiga 
União Soviética. Os pais também recebem assistência e aconselhamento da creche, que atua no 
sentido de melhorar a qualidade de vida daquelas famílias. Todas as visitantes se emocionaram 
ao constatarem o carinho dispensado às crianças por suas educadoras.

O próximo ponto da jornada foi Rehovot, cidade modelo de ciência, onde está localizado o 
famoso Instituto Weizmann. As chaverot foram à Escola Municipal WIZO de Tecnologia Maya 
Rosemberg, onde jovens na faixa etária do ensino médio recebem um excepcional preparo 
profissional-técnico num ambiente de ensino estimulante, o que lhes possibilita uma melhor 
inserção social e a possibilidade da entrada no mercado de trabalho. 

Visita às instituições
modelo da WIZO em Israel

25ª World WIZO – EGM

As 52 chaverot integrantes da delegação brasileira participante, 
da 25ª World WIZO , vivenciaram uma experiência transformadora



Oficinas de dança, música, moda, e outras expressões de arte são algumas das inúmeras 
atividades proporcionadas aos alunos. A diretora Yeudit Wizenblit mostrou as instalações e 
relatou o importante trabalho desenvolvido pela escola. 

Helena Kelner presenteou as duas instituições com lindas mezuzot ornamentadas com pedras 
brasileiras. O ápice do dia foi, certamente, o contato com estudantes e professores. Apresentações 
artísticas preparadas, com carinho, pelos alunos fizeram sucesso entre as ativistas.Todas saíram 
com um gostinho de “quero mais”. 

“Foi realizador confraternizar com estes jovens e crianças. A emoção estava estampada no 
rosto de cada chaverá”, revelou Helena Kelner, presidente da WIZO Brasil.

Flashes

Crianças observam a nossa delegação Miriam Wajsfeld, Iza Mansur e Helena Kelner, encantadas com a creche

Etejane Coin e Iza Mansur ladeiam Sarita SchaffelHelena junto às pedagogas da Creche Antonietta & Leon  Feffer 

A descontração das chaverot brasileiras em visita à Creche Antonietta & Leon Feffer 

Creche Antonietta & Leon Feffer



Grupo Aviv do Rio de Janeiro na Creche Antonietta & Leon Feffer  Iza e Helena presenteiam Noga Shahar com a medalha dos 85 anos 

Lúcia, Helena e Etel Chasilew com alunas da Escola Maya Rozemberg Chaverot brasileiras assistem ao show

Apresentação das alunas da Escola Maya Rosemberg Helena entrega mezuzá com pedras brasileiras à diretora da escola

Yehudit Wizenblit mostra as dependências da escola Mural que homenageia WIZO Brasil e WIZO França

Escola Técnica Maya Rozemberg



A presidente da WIZO Brasil, Helena Kelner, esteve à frente de uma entusiasmada 
delegação composta por chaverot e maridos WIZO, na memorável inauguração do Centro 
Comunitário WIZO Hadera, no norte de Israel. Marcaram presença, ilustres componentes 
da WIZO Mundial, entre as quais, a presidente Helena Glaser; a presidente do Executivo, 
Tova Ben Dov; a presidente da WIZO Israel, Gila Oshrat; a Chairperson do Departamento 
de ONGs e Representante na ONU da WIZO Mundial, Celia Michonik; Rivka Lazovsky, do 
Departamento de Educação da WIZO Mundial, além de Ruth Lapidor e Clara Guelmann do 
Centro Hadera. 

Prestigiaram a ocasião, a representante do Prefeito de Hadera, que estava em Jerusalém, 
em missão oficial; inúmeras chaverot da WIZO Israel, além de maridos das ativistas do 
Centro Hadera e da WIZO Brasil. Eufóricas, estavam as líderes do Centro Hadera, que, a 
partir de agora, passa a chamar-se Centro WIZO Hadera - Myriam, Roger Clement Haber 
(z’l) e família.

A presidente da WIZO Brasil, Helena Kelner e a ex-presidente Sarita Schaffel cortaram a 
fita inaugural, tendo ao lado, as dirigentes da WIZO Mundial.

Já na entrada, as chaverot do centro local ofereceram aos visitantes um bottom 
com a foto de Hadera. Em seu discurso, Helena Glaser ressaltou a importância daquele 
local, lembrando que a ideia de reforma do mesmo surgiu durante a gestão de Sarita 
Schaffel, terminando durante a presidência de Helena Kelner. Ambas foram incansáveis na 
viabilização do projeto. Disse Helena Glaser, “As três últimas gestões da WIZO Brasil são 
um exemplo para todos nós”.

WIZO Brasil inaugura 
Centro Comunitário Hadera

WIZO Brasil inaugura WIZO Brasil inaugura WIZO Brasil inaugura WIZO Brasil inaugura WIZO Brasil inaugura WIZO Brasil inaugura 

Observadas 
por dirigentes 
da WIZO 
Mundial, 
Helena Kelner 
e Sarita 
Schaffel 
cortam a fita 
inaugural 
do Centro 
Hadera



A WIZO Mundial presenteou a nossa Federação com um belíssimo quadro, contendo uma 
chave simbólica do Centro Hadera. Nele, encontramos a seguinte mensagem, assinada pelas 
dirigentes da entidade, Helena Glaser,  Tova Ben Dov e Gila Oshrat: 

Helena Kelner, 
Presidente da WIZO Brasil, 
Com os nossos agradecimentos por tornar o Centro WIZO Hadera uma 
realidade.

A chave foi entregue, por Helena Glaser à Helena Kelner, que, orgulhosamente, o recebeu 
em nome da WIZO Brasil. Sarita Schaffel também foi agraciada com uma placa, por sua valiosa 
participação neste projeto. Tova Ben Dov em sua preleção louvou a WIZO brasileira por sua 
tenacidade e dedicação à nossa causa.

Muito comovida, Helena Kelner agradeceu a homenagem, mencionando: “Hoje, mais do que 
nunca, comprovamos o slogan: Na WIZO, o Céu é o Limite”. 

Em seguida, Helena Kelner convidou a chaverá Sarita Schaffel, Membro Honorário da WIZO 
Brasil, para uma saudação. Sarita terminou sua fala, com um Schechianu, acompanhada por 
todas as pessoas presentes.

Clara Guelmann, chaverá curitibana, atualmente residindo em Israel, 
preparou, com muito carinho, quadros com fotos do Centro Hadera, 
para  todos os Centros WIZO brasileiros. 

A linda apresentação musical de jovens locais que incluiu até músicas brasileiras cantadas em 
hebraico, empolgou toda a plateia, sendo muito aplaudida. “Eu vi gente chorando”, disse uma 
das cantoras. O show foi seguido de um Lechaim oferecido pela WIZO Mundial. 

Ao final, todos entoaram, com muita vibração, o hino israelense, Hatikva.
Certamente, ser testemunha ocular desta inauguração foi um marco, além de um privilégio 

inesquecível.

Kol Hakavod a todos que participaram deste projeto!

Flashes

Helena Kelner, junto a Ana Marlene Starec e Sarita Schaffel, recebe a chave simbólica do Centro Hadera oferecida pelas líderes da WIZO Mundial



Inúmeras líderes da WIZO Mundial assistem a apresentação musical de jovens locais, durante o evento 

Eliane Eidelman, Helena Kelner, Helena Glaser e Sarita Schaffel

A maciça presença Aviv na nossa delegação comprova a capacidade de renovação da WIZO brasileira 

Sarita, Helena e Ana Marlene confraternizam com Celia Michonik



Ruth Lapidor, do Centro Hadera, homenageia a delegação brasileira

Helena Glaser, ao lado de Gila Oshrat, homenageia a WIZO Brasil

Tova Ben Dov enaltecendo o empenho de nossas chaverot Helena Kelner registrando sua emoção diante do dever cumprido

Clara Guelmann, incentivadora do projeto, durante seu discurso

Chaverot WIZO, entre elas, Sophie Isdra, Iza Mansur, Lúcia Balassiano e Helena Kelner, após receberem 

de Clara Guelmann quadros com fotos do Centro Hadera

Chaverot ouvem o hino de Israel


