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As Machanot de verão

do HabonimDror estão aí,

Solelim: de 19 a 24/12 no Rio de Janeiro   Guiborim e Tzofim: de 1 , |24/12em Ibiúna

Meninas de fa a5a Série Meninas de 6a e 7a Série

Meninos de 1a a6aSérie Meninos de 7a e 8a Série

  

 

R$: 150,00 -R$: 190,00

Telefonepara contato

3331-7220
www.habonimdror.com.br   
 

 
 

"O sabor refinado da carne"

www.novilhodeprata.com.br Central Novilho de Prata 08007719210   

 

 
 

 

HERECLANCE

Mensagem da Kvatza

Faltam exatamente três meses e meio. Esta cada vez mais perto. Meu coração já

começa a bater mais forte. A emoção é muito grande, depois de um ano de muita luta e

esforço, vemos hoje o resultado: Teatro cheio, diversas lehakot dançando e apoiando.

Todos se divertindo. Paro pra pensar nas dificuldades que passamos para organizar este

Habodance,as intermináveis reuniões de kvutzá, as brigas, os desafios, o sucesso, O

crescimento... Pudemos sentir a cada etapa um crescimento dentro de:cada um de nós e do

nosso grupo como um todo. O Habodance é fruto do nosso trabalho, fruto da nossa força,

da força do nosso movimento, da força da nossa juventude

O Habodance é um sucesso! É uma etapa importante do nosso grupo, da nossa

kvutzá. A próxima etapa é ano que vêm em Israel e dura um ano, no Machon ou em

Megamot e no Kibutz Hatzerim. Faltam três meses e meio. É hora defazer as malas, se

preparar.

Nos vemos em 2004, com força total trabalhando pelo nosso movimento e pela

nossa comunidade.

Muito obrigado pelo apoio. Lê shana habaa birushalaim.

Ale Vehagshem!
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aprimoramento do ensino religioso.

 
 

 

HRECDANCE

Mensagem do Sheliach
Dentro da nossa plataforma de trabalho, no Habonim Dror, está a formação de

uma juventude consciente, politizada, de opinião própria,formadora de

opinião, que se importa com o meio no qual vive, com o meio ambiente, com

o judaísmo, com Israel, entre outras coisas.

Transmitimos os nossos valores atrvés de educação não formal, na qual jovens

educam jovens, num ambiente alegre e saudável. Com snifim em sete cidades

brasileiras, alem de outros em 23 países, somos o maior movimento juvenil

judaico-sionista no Brasil e no mundo.

Para mim, em particular, que fiz parte disso um dia, como chanich, como

madrich, e optando por viver em Israel, estar de volta, hoje, como sheliach

desse movimento é um grande prazer.

A trajetória de um jovem no Habonim Dror, é como se fosse uma escalada,

em grupo, num monte, na qual enfrentamos dificuldades, aprendemos,

convivemos, nos divertimos e tentamos, juntos, alcançar os nossos objetivos.

Um dos nossos maiores objetivos, é fortalecer a nossa ligação com Israel,

tendo a plena certeza de que somente lá é possível se viver plenamente como

judeu, de forma religiosa ou não, espiritual, segura e soberana.

Nesta nossa trajetória, procuramos oferecer o máximo, para que nossos

chanichim, entendam o queé Israel. Num certo momento da vida "tnuatí' do

jovem, oferecemos a chance de vivenciar Israel por um ano, o SHNAT. Um

ano de aprendizado em grupo, sobre a realidade de Israel em Israel,

possibilitando o contato com as mais diversas realidades existentes no nosso

país, universidade, hebraico, exército, olim, kibutz, sociedade em geral. A

carga absorvida nesse ano é algo indescritível, o elo de ligação com Israel se

fortalece de tal forma, que isso nos dá a garantia da continuidade do trabalho

do movimento nos diversospaíses.

Infelizmente, ir pro SHNAT, hoje, não é a coisa mais fácil que existe. “O

dólar muito caro, a situação atual de Israel, o nosso país, convenceros pais,

etc...”

Por isso que eu digo, ver e acompanhar a luta desses jovens, determinadosa ir

a Israel, procurando arrecadar fundos e principalmente, não virando as costas

para Israel num momento difícil como o de hoje, mostra a sua qualidade,

frutos também da nossa educação e me deixa muito orgulhoso de ser Habonim
Dror.

Aleh ve Agshem!

Danilo Rabinovitz - Sheliach do Habonim Dror.



 

    

Centro Educativo e Recreativo Dov Ber Borochov

Em parceria com a Naamat Pioneiras, o Habonim

Dror abriu na sua sede noBom Retiro atividades
durante a semanaparaos jovens da comunidade.
O centro oferece Artes, Futebol e Defesa Pessoal
Israelense para jovensde 7à13anos. Os chanichim
têm também a ajuda dosmadrichim e podem se
utilizar do espaço criadoparaeles com vídeo e
computador para estudar e fazer suas lições.

Além disso, os mesmos podem consultar a biblioteca
do Movimento, que dis 66 desdeclássicos da literatura
à livros bastante especi & Estado de Israel
e a religião judaica. OO Cent éumespaço criado para
atender as necessidades dos jovens e está totalmente
aberto a sugestões para criação de novos cursos e opções.

O centro é de vocês! Aproveitem!

Maiores informações,ligar para 3331-7220 e falar com Ariel

durante toda a semana das 14 às 17 horas.

O Centro funciona de segunda, quarta e sexta das 14 às
17 horas e tem uma taxa de apenas R$5,00 mensais.

  
    

 

Inscreva-se logo! As vagas são limitadas!
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Sabemos que você tem
problemas com informática,
por isso temos a solução !

Rua General Jardim 846 8º andar

C.E.P. 01223-010 - Higienópolis

Tel. 11 3211-6029 4 11 3211-6030

wevrwvarosoft.com.br  
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qasa Henrique

Aviamentos, Malharias e Cursos

R. Cel. Oliveira Lima 237 Tel 44362609

Santo André

 

 

 

 

REVENDEDORAUTORIZADO - LUXAFLEX -Cortinas e persianas te! 3326-0755

Loja 1 - Av. tiradentes 1026/1030 Tel 3326-0755 - Luz - SP

Loja 2 - Av. Zaki Narchi 1366 - ( a 500 mts do C. Norte) - Tel 6221-8517 - Santana - SP

Loja 3 - Av. Pacaembu 1441 - Tel 3825-7630 - Pacaembu - SP

 

  DR. PAULO SERGIO GALLETTA, CD, MO
CROSP - 29.225

MESTRADO EM ORTODONTIOA PELA UFRJ
ESPECIALISTA EM ORTODONTIA PELO CFO

-ABO- SANTA CATARINA-

R. ITAPEVA, 574 10 ANDAR - CONJ. 11B - SÃO PAULO - SP

FONES: 3284-7652 / 32622-5306 - FAX 251-3786
paulogalletta(Dapcd.org.br   

O Departamento de Aliá

deseja a Kvutza Shnat 2003

um ano produtivo

e cheio de realizações

Tel 3518-8782 / 3518-8777

aliaQDallnet.com.br
  

 



 

1º ATO

1) Shir La Shalom - Lehaká Ex-Bogrim
Movimento Javenil Habonim Dror
Autoria « Direção: Arthur Hamer

2) Sefarad - Lehaká Galgail
|Centro Israelita Brasileiro

*flutoria e Direção: Michelle Judkiewicz

  

\ >3( וו -Lehaká Sharsheret
7 C E. 1.B. Macabi

AutoriaeDireção: Natan Hamer

4) Ruach Mizrachi - Lehaká Hanabi
Colégio Bialik
₪1 e Direção:Hana Karaav € Lia Levin

5) Pancartas- Lehaká Shalom |
Associação Brasileira A Hebraica de são Paulo

fiutoria: Isy Mandelbaum |
24 firthar Hamer e Sandra Birenbaum Kow

6) Yachdat Noar -Lehaká Laor .
Movimento:Juvenil Sionista,Laor.
Autoria e Direção: RaquelKibrit

o
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7) Avirá Marocait - Lehaká Hakotzrim
fissociação Brasileira À Hebraica de São Paulo
fiutoria «e Direção: Jairo Tcherniakovsky e Liza K. Mandeltraab

8) Habonim Bamidbar- Lehaká Habonito
Movimento Juvenil Habonim Dror
Autoria «e Direção: Fábio Becker «e Marcela Bumajny
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2º ATO

9) Ha Shemesh Nolad la Shalom - Lehaká Habonitinho
Movimento Juvenil Habonim Dror
fiutoria e Direção: Gabriel Guzovsky e Glanna Roiter

10) Arca de Noé - Lehaká Carmel
fissociação Brasileira A Hebraica de São Paula
Autoria e Direção: Alain Sinai

11) Yeladim Miteiman- Lehaká Hatikva
GRISA -Santo André
flutoria e Direção: Bruno Perel

12) SimchatYerashalaim - LehakáDor
S. H.B.Renascença E

Autoria e Direção: leda Bogda

 

13) Ruach Mizrachi- Lehaká fidam
Colégio |. L. Peretz | ר\
Autoria e Direção: MichelleJudkieewic

14) Hora Osher - Lehaká Hosher
68 Macabi-- 1 .

- e Direção:

15) Bnot Midbar - Lehaká Hora Netzah
Movimento Juvenil Netzah Israel
Autoria e Direção: Ieda Bogdanski «e Beto Wakrat

16) Bonei Chalomot - Lehaká Habonim
Movimento Juvenil Habonim Dror
fiutoria e Direção: Sabrina Manczyk «e Marcelo Martin

  
  
  

    



  
Classes Brasileiras - Ayanot

Venha conhecer uma nova forma de estudar!

o 00

ANYSe
Na'amat Brasil

- Ensino todo em português

- Professores e monitores brasileiros

- Curso reconhecido pelo MEC

- Possibilidade de continuar os estudos no Brasil ou em Israel

- Cursos extra-curriculares (informática, laboratório de línguas, entre outros )

- Aulas no Instituto Weizmann

- Passeios por todo país

- Seguro médico

- Moradia e alimentação

- Facilidades de pagamento, com possibilidade de bolsas de estudos

 
Informações: Tel.: (0XX11) 36675247/ 38221423

naamatQnaamat.org.br
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Menssagem do Madrich

Kvutzá talvez seja uma das palavras que mais defina a vida dentro do nosso

movimento. Crescemos e aprendemos, choramose rimos, tropeçamose nos levantamos,

enfim, vivemos. E vivemos,na tnuá, dentro de uma kvutzá.

Essa palavra extrapola pra nós o simples significado de “grupo”. Ela representa um

ideal, expressa a importância de não nos entregarmos a uma simples alienação

individualizadora.

Vocês, magshimim 2002, são uma kvutzá. Ás vezes de dentro parece difícil

compreender, mas para quem acompanhou vocês um ano inteiro eu mesinto no direito de

afirmar isso. Com todas as falhas e acertos, o Habodance é uma pequena prova disso. O

shnat será mais um momento especial que vocês poderão sentir o quão grande é o

significado de ser uma kvutzá

Por isso, se me permitem fazer um desejo, espero que no final vocês possam olhar pra

trás e dizer: “Juntos, nós nos realizamos!”.

Aleh ve Agshem

Do amigo e madrich.

Tuca

 

SE NÃO VOCÊ, QUEM?
“SENÃO AGORA; QUANDO?|) ()

| Chegou a sua hora e a sua vez de
à fazer parte da geração em que-você
É nasceu e assumir a responsabilidade

O seu futuro. 4

q a Fundo
6 Comunitário

Dor Hemshech. Geração da continuidade.

  

  

Rua Caçapava 105 2º andar 01408-010 São Paulo SP Fone: (11) 3081.7244 Fax: 3088.2769 feQDuol.com.br  
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 Menssagem da Hanagá

O habodance se consagra muito além de um show de danças judaicas. Ele representa a

força de realizar sonhos, de enfrentar desafios, enfim, a força de ser chalutz.  
Com esse espetáculo, um grupo de jovens se prepara para galgar mais uma etapa do ciclo

tnuati que tem como objetivo a formação de líderes. Líderes esses cônscios de sua

identidade e de suas raízes para assim realizarem o seu papel de vanguarda na construção

do ou ב Cirurgia vascular e angiologia

amsSSdoentro menosoosc Rua: Itapeva, 518 - cj: 909
Fones: 3284 0532 - 3284 0072

Ale ve Agshem

Hanaga Hasnif - São Paulo

   
 

 

Luiz Arthur Bihari André Hamer

mazkir e merakez chinuch guizbar

AN

  

O DEPARTAMENTO-DE-EDUCAÇÃO-DA AGÊNCIA JUDAICA

,
CONGRATULA-SE

 

   

 

DESEJANDO SUCESSO: NAREALIZAÇÃO DO MESMO. 2
וו INDUSTRIA E COMERCIO DE VELAS, VELAS AROMATICAS,

FLUIDOS PARA TOCHEIROS E CITRONELA.ו

AGÊNCIA JUDAICA FONE: 6161 6257 - E-MAIL: ecobaithLuol.com.br

DEPTO. DE EDUCAÇÃO

MAOF, SHNAT, MACHON, MEGAMOT, AYANOT, ZEHUT, ALUMÁ.
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A KRvutza Shnat 2003 do Movimento Juvenil Habonim Dror

agradece a todos aqueles que direta ou indiretamente contribuiram e nos

ajudaram neste novo e grande passo de nossas vidas

Alain Sinai
Artur Hamer

Associação Brasileira "A Hebraica" de São Paulo
Circulo Esportivo Israelita Brasileiro Macabi

Colégio Bialik
Colégio I. L. Peretz

Cvbele Kogan
S. H. B. Renascença

FISESP
Gaby Mileviskvy
Helio Bobrow

JCP Contruções (João da Costa Pinto) Tel. 6345-5011
Marcelo Martin
Mauro Piestum

Martina Textil LTDA. (Vitor José Saveg) Tel. 6694-6399
Movimento Juvenil Habonim Dror
Movimento Juvenil Netzah Israel

Movimento Juvenil Laor - Campinas
Munclair Lustres (Geraldo Martins Garcia) Tel. 6101-1166

Na'amat Pioneiras
OPTEI Seguros (Ricardo O. Tarantello) Tel. 08007713313

Pique Sporte Academia (José AmauríRusso) Tel. 6341-3326
Sabrina Manczyk

Vitor Saveg   ii
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Ficha Técnica

Produção: firiel Tomaspolski, Fábio Becker, Karina Piestum, Michel Zitman.

Direção Artística: Karina Piestam e Michel Zitman

Patrocínios e Divalgação:Fáblio-Ariel Tomaspoliski

Contra Regragem: Andrea Ber, Ariel ו Daniel Cohen, Eric Gazovsky, Marcelo

Varon, Maurice Lisbona, Michel .4 Michel Varon, Rodrigo Sinal

Logomarca: Renato Winnig

Lehakat Habonim: Sabrina Manczyk

Som e Iluminação: Equipe de sonoplastla e laminação do Teatro firthar Rabinstein.

Locações em off: Flavia GIl Nisenbaam.
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  alomot
Construtores de sonhos

 


