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Artzaot-cont.
2ezenha Judaica
iovimentos Juvenis om Israol
Histadrut

Atividades Tdoológicas
Tom Iun-Jorl Katznalson
=A.D Gordon
-  מGurion

1
-Judaizmo
«Partidos do Isra:l 0 60 סט
-Kibutz ₪6 0 movimunto

Tiulim-mensais

Haflagot- maio
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sotombro
novembro

CampanhadoLivros-março -julho
Itonim por shchavot: maio-junho

outubro-nov .mbro

.
aducação
KeKeLe-ontrar om contacto com o KIL, pois cl: 3 muito important: para nossa

Ivrit- participação conjunta om alguma

curso organizado.

xposi;o0vs: r-sonha politica do nºs

19 anos do Hedinat 1828 1
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“spanha
Taofiut
3:71 Katzn:lson
Tesenha sobr: o mundo judou
Chodosh Hatnua
Chaim "eitzman-- Bon Tavi
Machanot

Kishut omg;ralnos moadonim: l-Signo do mês « progrema às atividaduys mensais
2-21808  בש1
3-Qnog Shabat
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Tó-Mossibá do Posh Eashaná

17-Acorto

Hashaná

: Tom Kipui
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18-Dsbat »-Dov mos jejuar?

23-Assistir Kol Nidr:i por kvutot

30-Sukot
Artzaot-Tchornichovsky-comunoração

8 politica nacional c« int rnacional
ssunha politica isreuli.

Comemora6558:  אטע8 06 2807 Hashanéá,lossibá do "osh Habhaná
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Noito Cultural-= 18
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O Kibutz
Nachan” ds Bonim

Hachanó do 3 Jiaapilim
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11-Tomon
15-Tishá B8Av
18-14 Hapela

ty

25-Colonização
ncsniração o ryorganização int rna, cpós as
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1 de Tishrei-Rosh Hashané-Ano "ovo

10 de Tishrei-Iom kKipurim-Dia da expiação

15 de Ffishrei-Chag Kasucót
23-de Tishrei-Simchat Tora
consumado.
1948-Se criou em uma só noite 11 colonias no Neguev-o feto
5703-Faleceu Seul Tchernichovsky
606187-2491 וHenachemn Ussishkin

Rosh Hashaná e Iom Hakipurim-consultem a publicenão de "enhecs
Numero 29

Levitico 23

9º

Selmos 21 47

Neemias 9

Jonas

Tradicocs:abençoar os filhos antes de entrer na sinagoga
comer fertamente nas vesperas de Iom Kipur
jejuar no Iom Kipur
fazer as pazes com todos
proximo
após a reza finsl do Tom Kipur, ceda judeu proucura o

pare lhe desejar " 6082 0ת88108 "8001

s
& o dia ne quel os judeus pecem desculpas por seus pecado
toce-se Shofar
apos a refição coloce--se a primeira ectaca de Sucê

Kishut: Dezenhar os simbolos dos mêses

Envisr aos chaverim e seus pais certões de Shana Tova

Cartazes comemoretivos es festas
Pintar as janelas
feixa 000 0
Colocer 0 quedro de Menechem Ussishkin,em baixo ume
"
venca
nao
de
a vonto
seu conhecido lena "Não há dificuldade que
um shofer
Dezenhar a balança do ano
ANO DE CRIATÃO E REALTZAÇÃO
NA
GSBA
V'FA
RA
Cartaz: SHNAT IETZI

5
A sucê

.

s do Brito em
simboliza a recordocao da seida dos judeu
o 2Jvep.54a 44
sua peresrinação de 40 enos no deserto.Levitic

Deuteronomio:16 vers.13 A feste dos Tabernáculos

hem, Tchernichovsky sobre a
Aproveitar os contos de Bialik, 928100 Aleic
festa.
-la
Kishut: Fazer ume sucã no snif e ornaomenta
Ce fosforos-sukot em miniatures
s
caixa
Fazer trabelhos menuzis com

617ע86 66 1

reis pare v'os outros frutos
001%1761 32 ט6ע04.8-"(0 עס1מ16ע0 ס8 toma
Tmorim) remos de

s(Capot
dc arvores foruosas,(CITROS) ramos de pelmeire
(Arava)
ires
ribe
de
os
ueir
selg
arvores frondoses(Hadess),e
Citros-tem sebor e cheiro

Palmes-tem sebor e nao tem cheiro

Hadess-nso tem sebor mas tem cheiro

Areve-nem sabor nem cheiro

FESTA DA COLUEIRA-Exodo cep. 25 versl4/19

SINCHAL BEITR ASHOAVA:feste de egua
s, sebados 2as, e "8
SIMCEAT TORA;a Tora é lida nas sinagoga
6% 8 211010,  טס8
םשל1ם06, 6% Tore 68-806200  ה61תהטסם ע6מ
nos sinegogas.
Em Simchet Tora dançe-se con a Tore
nes sineroges, bem como comentar
Deve-se aproveitar pare ver 8 festo
os v:lores moreis Ce Biblia.
chim Lecheg

CANÇÕES: 1-Vesamechtem “echagueche

2-Or

= Sukateinv

4-Simeht ná

7-Malhu Assemeinu Bar

e-Azorim Redime "erina Tktzoru

Se SUucoL

9-Bhir Leneguev

11l-bhiurouim brecha Iorcdet
13-Eretz Zavat Chalav Udvesh

6-Sucati'

10-2607062₪

12-Ushavtem Main.

CE ES.HNVAX
1.00-Rabi Teude Iechessid é sua turma de 1000 chassidim fazer alis a
Eretz Israel, c se estabelecem em Jerusalem.
1948-0 Kibutz Iad Nordechai é libertado des ₪508 6/100188 0618908
66 A.C. Shimon Ber Guiora vence os romenos em 961% Choron

1946-0 kibutz Negba,

Ee E cerco egipcio.

1926-Foi fundaqe a 0108066

dc Natanie

1949-Insugureseo do orituto Weitzmen,

66 Rechovot

11 Ge Cheshvan-die do falecimento de Natriercea Racuel
1948-Poi fundavo o Exercito 29960 " 1

1949-U principio do Tapete “egico--n alia do Temen

191t- Faleceu Isrgel Guiledi--um dos primeiros do Feshomer.

1944.-.Foi fuzileda em Ludspest-Chana Senesh-paraquedista volunteria contra
os nazistas.
1952-Faleceu br. Chaim Weitzman-primeciro Presicderte de Tsrzel

1934-Faleceu o Berso de Rotshid-"O filentropo conhecido"

1940--Exploâiu e ioi atundado o navio 6Rs nos"Petria"

1920-?zleceu S. Anski-escritor judeu em

NOVENBRO

sh,autor 68 peça o Dibuk

1755-Nasceu larie DRARan nad no de Trenca

1840-Nasceu August Rodin-escultor frances da escola reeclistoe
1860-Nasceu Jen Pada . e politico polones
1917-A revolusso Tuss

1815-Nascecu Ivan lurgeni Ro russo
1485-Nasceu Martin Lutero, pai de igreja protestente
1759-Nasceu Frederich Shiler- 0-6 e dramaturgo alerão
1918-Foi assinsdo o tretedo Ce vez para a la.Guerra “undial
|
ְּו
1621-basceu Dostoievski
00581-9681ו2 /6טעמ-01 1₪ת2%81ע0 86 81021 6
5621 -Aberturs. 60 08281 66 2

|863-0 61800280 de Guetisbur: Ce Lincoln

1598-Psleceu 2080112-6218%107% ס8

dh

1632-Nesceu Beruch Spinoza-filosofo juGcu de Amstercem
1535-Lasceu lark TIwain-escritor auer: coro
1874-Nasceu Winston Churchill

A naturezaeulsael;

” O principio do inverno e es primeires E de
estas chuvas nascem as hervas
À primeira cnuvas chamam-se "עסך8" 800
deninas e começemn e brotar juntamente com O  הplantado.
Os cempos tornam-se completamente verdes
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-Nasceu lilacomo “Pucini- «compc

i2-Nasceu Luiz Fasteur- quimico.
sceu Walt
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Jean  ו666 20518000

שש ל

Alíreã Nobel--quimico suece, desco
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bacilos

0615 1
vugtov
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Flube
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Tel fede Sicha-aber tul
à storico 8de
a “hi
assArtzaé:0O
hora
20-19 hor
7. 2017,
+
תחתos
1
Jog

E
Car.
20, U-Messibé--ensino de

5 א

₪

4

A q

0
costunes

em chugim-

8

prer

'eo

691
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q

Cos

A

cont.

cont.de proposta Ge semin'ario

13-14-Almoço .
14-16 Preparaz:o de kishut de Chanuk&

'16- Encerramento

Complemertação A

1-8 conceutreda ao local do acempamento e preparendo 60 elojemento
2-Explicaçao do programa e divisão de tarefas

3-Rezolver o problema de condução

4-Enviar formulários e avisos a respeito 00 8
StMimeografar a orâem do dia e os shironim (Dsf Ronim-página de canndo.,

6-naterial para a preperação dos kishutim

7-Orsanizar Toranuviot.
8-Aconselhavel levar acordeon

CompleuentaçãoB

l-Mops ca Grécia -Mapa de Israel e os conquistes gregas
2-Sobresaltar o lugar de Eretz Isrsel no sentido geogrefico
>»Datas historices
4.8808 688 60062088 668 8

de Chenuke.
Topicosprincipais pare s Arizas "Ahistoria
os com sentimento

de missao historics
1-0 povo judeu em relação a Chanuka:pouc
ição de cultura
e decicaçao, frente a muitos, que tinham interesse de destru
88 êépoces até os
judaica. Simbolo de tôcas as lutas dos judeus em tôdas

presentes dias. (dureção 5 minutos)

sôbre e Grecia Antigo e
2-0 fortalecimerto da culture Helênice. Explicação

os grendes imperios no oriente(35 minutos)

utos)
3-As conquistas de Alexandre da Yacedonia (l5min

Tereel(15minvtos)
4LSeleuco IV e Antioco Epifanes e as lutas civis em Eretz
SA revolta(30minutos)

6-Conclusão e resumo. (Sminutos)

7-Perguntas e esclarecimentos
Duração máxima da Artzaa-l hora e meia

Canções:

66 Chanuke com auxilio do Daf-"on
Ensinar todos os madrichiu as canções

(folha-canção)

Canções do Daf-Ron:

l-Madz 122

2-Temei achanuká

5-61 1
4-6 26 8%
2-5ה1ם10  טם8
6-(6 עli dakik
7-Anu nossim lapidim
E-Leviva Metuka

9-Sevivon 80% SOoV
h
10Banu Choshech legareis
11Chanuke chag iafêé
12Haneirot halelu

|

e.
letras 6001688 a Hanhega enviar
Obs. caso o snif não tenha as
Ea

0)
o letra Nun(50) xin(5) Fei(30
ced
de
or
vel
)
ões
(pi
nim
ivo
mo dos Sev
Guimel(3)
as acesas
o-Corridas em grupos com vel com objeto amarrado as costas)
ha
3-Apegar a vela(una corgin

Jogos de Chanukã

cont. jogos de chanuka

4-Comer barbante ate chezar ao centro onde se encontra a Sufganiá(sonho)
S-Pular ate conse uir comer os sonhos que se encontrem amarrados em forma de
varal sem tocar comu as maos.
6-Concurso de quem come mais sufganiot
7Alimentar o parceiro com um sonho, num gerfo emarrado num cebo de vasovre.
8-Ascender uma tocha ou vela com olhos vendados

9-Divisao de prêmios e encerrewerto,
Materil necessário

Premios 6 medalhas de cartão

Velas, fosforos, sufganiot, sevivonim, garfos, lenços, cordas,paus de vasoura

Observaçao importante:

na festa de chanuka econselha-se os snifim pedirem auxilio das maes pars

fazerem sufganiot e os latkes(bolinhos de batetrs)

Irabalnos euCuusim

5 a 10 minutos explicação de como se deve trabalhar e o ₪58 86
Divisao dos chugim em equipes de 2 a 4 chaverim.Preparerem 53 peulot;

l-Peula de estudo sobre cheruka

2-h ₪688108 de chanuka
3-Noite leve sobre o teme de cheruka
80 minutos de trebelho em equipe-apresentacão dos resumos e trehelhos
(aconsevavel que os responsaveis pelos chugim sejam chaverim bogrim)
Propostas de Kishut no Yoedonem Chanuka.
Chanuka é a festa do heroismo.Deve-se resalter este momento e fezer um kishut
apropriado.0 kishut deve-se dividir em duas pertes:a)heroismo dos judeus
em nossos dias(Levantc do uueto de Varsovia-A defeza e a Guerre de Lipertace0
“No fundo do pelco uma menora bem grende (feita por chanichim)
Mapa de Israel con luzes, vitroux demonstrando a luta 608 8

בק1א88 8108182-8861201006]68מ)ם08ו861600 (60008+ Nilchemet Hashichrur(Guerra
de libertação)Kibush Shmamat Heneguev( conquista do deserto) Fozman Aze

(nestes tempos)

Desenhos de armes,espadas, ferrementas de trehalho, vestimenta dequeles temnos
e de hoje, desenhos do Masuen David.
Recortes de papeis coloridos, trsbalhos menueis em madeira,fios de cobre,
trsbalhos em mosaicos, fotos, moedas antigas.
As luzes devem ser as coisas mais decoratives no snif,projetores,pioes
luminosos, tudo que e tipo de vitraux.

Preparação de Kishutei Chanuka:
Divisão em grupos

1

pioes,velas, jarros, chanuPreparação de um vitraux grande e dé menores como

kiot.Exercicios(duração de uma hore)

squelguerpeulé de1 hora e meia fazer ur intervelo Ce.
Aconselha-seapó
s

IOminuto

(pioes, jerros, 6%0( 8
Material:Exemplos de vitrcux,objetos Ce chenuka,
, cola plastica, t2ces 8
pasteis,papel,papel colorido, celofane em cores
:
%
;
»
tesouras, fitas Curex.
- ,088(
e 0001688 %101
Uso e costumes de Chanuka: (inclusive cancoes
eito €costumes e tradicoes(1Omint
1-Consultar os chanichim o que sabem a resp
cia.Novamente consultor os chanicham
2-Classificação cronologica e sua importen

(10 minutos)

2

detalhadamente
6₪1?0-5ת8 e costumnes-explicaçao do madrich
e, slides, sobre o tema chenuka
4-Se houver tempo apresentaçeo de film
(e
Duração-uma hore e meia
o bem empregedo nas outras festas,
OBSERVAÇÃO; este materil pode ser muit
somente mudando o tema.

527 41
1943-1704 1016800 o nibutz lanera-no elto de Ralilea, junto ao Libano

1950-Taleceu

Ieuda Gur,educador e grenwetico.

1951-Foi fundada 8 016866 086 1 Tervucham
alia e
1512-Feleceu Iosef Vitkin, um dos primeiros chalutzim de segunda

escritor do famoso me. ifesto a Tuventucde.
1786-Faleceu Moises Mendelson-pai do Iluminismo na Alerênha
e pub1860-liasceu Fehum lokolov,presiderte ce Orzenizengo sicniste,escritor
licista.

1812-Nasceu Voishe Hess, filosofo,

e uz dos peis do sionisro

194€/Toubaremú os 35 jovens que forem ajuder o Gush BEtzion

1882-Foi fundeco o movimento “Bilu"Beit Taakov Lechu Venivne
Tu B'shvat-Ano novo das arvores

1525-Foi inaugursdo o Teclhnion de Haifa
1517-Foi iunâado em Londres a Legião Judeice da la.Guerre Vundial
1522-Feleceu Aron Devicé Gordon
1934-Chegou 8 Isreel o navio Artmizia co” irigrentes ilegeis
1945-Paleceu nenrieta Szold-Presicenta de Aliet Faroer

TENESELAO.

de escola romantica
1809-Kasceu i.endelson Feartoldi-corpositor elemzo judeu
1847-Nasceu Tomaz Edison-fisico americano
.
18C9-hkasceu Cherles Darwin
da eserevatura
10011380
da
chefe
EE.Ull.
gos
1809-Nasceu Abram Lincoln-Preside:te
"Saida do Feito"
1685-Nasceu Hendel-compositor ce Orstorie"0 Messies"
4651-[6088 גו011180 1
de Foshe “endelson
17€1-Feleceu Lessing-escritor alemão e erico
1473-Nasceu Copernico
40עמ10מ0
1857-Nasceu
es
1802-/88060 Victor Hugo-escritor frenc
ni
Rossi
1792-nasceu o compositor

A netureze no mêsdeShvat em Lerael

e o seu fim & a primavera.
E o mês que no seu principio & chuvoso
e de Shkecia(evela)
₪8 0 60866ע75% 566 principelent
unto
Aconselha-se plentar arvores em conj

sobrearvores19/23
firechos naBibelia
Levitico
12
Cenesis 1/11
Juizes 9/2015-A lenda des arvores
kKishut - faixas;

e 25

,

Ezequiell7/22e27 Salmos 104/16

QUANDO VIERFS AO PATS E PLANTA
KI TAvVOU EL HAARETZ UNATATEMORFS

ANO NOVO DAS ARV
RESAUBISHVAT-BOS! HASHANA LAILANOTtades
Mapa de Israel cou as regiões flores

Fotos de Bosques
re grvores, bosques e terra.
Testralizar peças do K.K.be sôb

ADAR

1905-0 i2u0s0o manifesto de IbsefVitkin"Kol Kore",eos jovens juêérus a imisrer

pare Israel.
1910-Fzleceu loshe Leib Lilenblum,femosoescritor Ce epoca do Tlurirismorusso.

1949--Foi constituido o primeiro governo de Fstado de Tsreel

19)4-Chegaram a Isrzel o primeiro grupo de aliet hanoer de Aemenha
1912-Feleceu Rav Pines-u dos ChoveveiTzion, fundador de Cedero,
1908-Feleceu Teuda

Shteinberg-escritor de cortos chassidicos

1669-1201 1060860  עסקש68ת68 heam a organizenao Bnei Moshe ne Russia
1942-Foi fundado o navio Struma com 750 imigrantes ilegeis.
1549-Foi conquistado ₪118%  עסס8721 8
1927-Faleceu 1081 25 16-ק18 da nova 4118108 8
1906-Foi fundado clandestinamente na Russie o Poslei Tzionpor Borochov e

:

Zerubavel.

19204 218 66 1

1860-Foi fundéda a "Aliençe"-Togos os judeus são irmãos
15,2-F:leceu Boris Shetz,

fundacor de Escola de Arte

"Betzalel" em

Terusalem

1861-:esceu | eir Dizengof,funcsdor de Tel Aviv e seu primeiro governador,
19;2-Foi insugurada a priveire Mecabiada em Tel Aviv.
1936-Foi funéaco o kibutz Chanita

14 de Ader-Purim

MARÇO

1475-Nosceu Kiguel ângelo, pintor, escultor e poete de Renascença,
1850-Nasceu Tomaz Vasssrik,filosofo estadista. Tundedor da 766081079 גו,
1875-NasceuMoris Ravel compositor frances-juceu.
1€80-Nasceu lustafo Kemal Pechê -ק18 86 080010902 גל
1871-A comuna Ce Paris
1&c3-Faleceu Kerl Marx-ideologo : do socialismo.
18/9-KRasceu Albert Einstein-fisico judeu-elemgo,Pai de teoria d> Relatividede
clessice
1870-Nasceu !enrich Tbssen-escritor rorveguês.Pionciro da musice

1667-nasceu Arturo losca..ini

1645-hNesceu Roentsen
1752-*esceu P.I.Faidn-coxpositor austriaco.

A netureza no mês dc Adar

E um mês chuvoso.Há gecdas e 28 vêzes cai neve

nos lugares eltos

bruscea.Por
Durerte o dia a tesperaturs é quente e a noite hê ume queda
nões.
vegete
nas
cousa qu: hucigede e do er quente, influem muito

Os caupos são cobertos de flôres silvestres

As flôres principeis:Rekefot,Iris,Kelaniot,Pepoles,Nuriot.

PURIK

Lêr o Livro Ester
e Pocte de Chanuka, podem ser
As 68488 observeções que apresentenos pare
acaptades ao teme de Purim.
Kishutiin: temas de Purim
skets, leitura da Memila,
Fazer jogos, concursos ce fentasios, teatro,
trabalhos 800818, 6161080 6 Reinha Ester.
Comes especiais

Muito

Fumor

ELSSAN

1772-Nasceu Rav Nachman de Braslave-Tzadik e Chassid.
1875-Faleceu Moshê Hess-filosofo e propagador do sionismo.
da
1861-0s arabes ateceam o beirro judeu "Nachalat Shivã"que se encontra fora
muralh: de Jerusalem.
1948-Foram massecrados pelos arabes, e cerevena de médicos que se dirigia
E
Monte Scopus-kiar Hatzofim,no principio da Guerra de Libertec?o.

1949/Foi assinado o armisticio cor a Jorcenia.

1875-Foi fundada a Escola Agricola Kikve Israel.

1917-0s judeus foram expulsos de Tel-Aviv, lafo, na lJa.Guerra Mundial.
1924-Toi inaugursãa a Universidece Fevreica no Per Fetzofim.
O decorrer
1599-201 fundado em Londres o Benco Anglo-Palestinense, que com

do tempo passou a ser o Bank Leumi Leisreel.

10 66 0 exercito Ge Ioshua Bin-Nun,atrevessa o ב
9971-ג8סק0861 6601818 a volta dos juceus a Israel.

1948-Kaifa é libertado na Guerra de Libertação.

13 de Nissan-Levante do Gueto de Versovia.
s.
1135-Nasceu em Cordove-Rav 10808 Yen Maimon-o Rambam-M:* omonide
69 A.C.- Cai 3
1720-Nasceu o Gaon de Vilna.
13909-Foi fundada a ciâcde 6 Tel-Aviv.

1925-Foi fu daco 0 testro obreiro “Chel"

190»/As persisuições dos judeus em Kishinov-Russia.

to.
1917-Faleceu Zaminof-médico judeu, e criador do Esperan

da proclamacão do Estado Isreel.
1948-Foi ciiado o correio Vebrev,ás vésperas

1951-Feleceu a poetiza Rachel-RachelBlovshtein.
15 de Nissan-Pessach.
Tom ב%8114-661618 canoar-Henrieta Szolc.

ABRIL

Pei Tomaz"
1852-Foi apresentada 8 peca " À cabana do

dinamarquês.
1805-Nasceu Hans Cristian Andersen-escritor
1840--Nasceu Emilio Zola,escritor frences.

dos Logeritmos.
1617-Kasceu John Nafair,mateuatico escosês,criedor
do cinema uudo.
1889-hkasceu Charlie Cheplin-articte

Lorê Penjemim Dizreeli
1881-Faleceu o estadista judeu-ingles

Padivm
1906-Faleceu Pier Curie-descobridor o
1564-Kasceu Wiliam “hekspeare.
1874. Nasceu Marconi-inventor do Radio

469-A,C. nasceu o filosofo grego Sócrates.
0081860 1.
1791-Kasceu Samuel Korse-Criador 60

san erIsrael
A natureza nomês de 08Nis
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stie verão e particina das carecteri
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s primeiras chuvas chamem/se Iorê
tura. A última chuva é o islkosh.A
Omer,
do
em
o mês que se coreca 8 corter
Os cereais 00,608 8 amedurecer.E
o
A fruta do ₪88 6 0 Mighmish-damasc

l;TshernichoCânticos cep. 2 e 7. Bislik-Reche
na
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Deuterononium cap.6 e cap.16
Seluos-113-114-117-118

Ezequiel-57

Jeremias 23

Tosef

Pen

Matitiau

nissan-cont,.

Distico-Ultima geração trazia a primeiro gerenso livre,
E dever 66 %060 066% 0028166281- EE  סמסס618 próprio tivesse seido do Feito
Pessach-simbolo e feste da Liberca
Este ano escravos, 0 0 ARO
Preparar o Jo.

Seider- uma representação extcrne.

Tekes deJon 1rapgueteot:
l-Explicação e localização historica do havido-10 a 20 minutos,

Leitura do Chamado da Rádio Clandestina.

“às 6 velas e deixer cair um minuto de silêncio.
A-Leitura de trechos 6008 8

'-Canção dos Partizans e Ani Naamin-eu creio.

Td: R

1948-Proclamação do 8%560 66

1946-0s remiuicentes do vush Etzion,fora:

enprisionesdos peles 69380 Are”

fundador co 1 8
1896-Feleceu Barao Hirsch,filentropo,
Tzva Veg

por
1946/26 0168668 66 9% são libertados
1866-hasceu veniamin Zeev herzl.
Shalom Aleichem-escritor 68 lingue idish.

1916-Feleceu
de trabelho Ce Bialik.
1944-Faleceu 1.Ravnitski,compenheiro
1949-Isrsel foi admitido na 4
8710809 07010881, 00 4
1898-Faleceu 0 0ע2088010 102 )0ת80ת
Nav Shimon Eer 10081 em Niron
041 0.[022ו-816 86 80[6%891 no túmulo de
u na lingua idish e hebraica.
1851-Nasceu I.L.Peretz-escritor jude

1941-Foi aprovada 5 0218060 68 Palmach.

meos erebes.
1948-Cai a cióade velha Ge Terusalem nas
coro único exército ce Tgroel.
o
ared
1946/1298 Haganá Leisrcel, foi decl
-Dia 60 Fear
1936-Inausuraçãao do Porto êe Tel Aviv
,.

em Feris
1806-Napoleão resolveu e formação do Sanedrin
dioso ca Biblia.

estu
942-Feleceu iabi Sadia bascon-sabio e
criador da 11תהפעטלפעכי
e
a
poet
1746-Faleceu RaviMoshé Lutzato,
1525-Foi funiado o jornal "Davar"

e
de Mac Donald que proibia a eli'a
1939-Foi publicado o livro Brerco

coupres de terres.

MAIO

lveu que o dia primeiro de "810 é
1889-A internacional socialis'a reso
o cia do trabalhador internacional.
e de “enascenca.
1519-Faleceu Leonerco da Vinci-artist
judeu-pai da psicanalise.
18»6-nasceu Zi mui Freud-medico
Co mundo.
184C-Foi publicado o ₪0 0 selo

1861-Yasceu Tagore-poeta Indu

em lingua inclese.

alemão.
1635-hasceu &ohans Bramhs-coupositor
o.

russ
1840-lasceu Ischeikoveky-compositor
e economirta incles
sofo
filo
jllr
Stua
1806-!asceu Johen
e escritor russo.
1709-8806 Alexascre Pushkin-poeta

Anatureza nomês de lar emIsrvel,

1ת8ט6ע8 1006008
imas flôres 00 0726701 6 86 עק
 עבך6 0 11₪ 68 primevere.As últ
8 0678085 0 cortedos:.
por cause do calor. O trigo 86
brilhante.
chame-se tambem “Terach Ziv'o mês

No Biblia consts que o mês de lar

Paomer.
cosemrentos decãe Pescach até Les
Tradições: é tracição de não haveralunos de Pebi Ariva.T“radicionalmente
os
Foi neste époce que tombarar
Shimon
não se corta os cabelos.
€ flexas prre lembrer Rehi
r com arcos
As crianças seem pare passeo

bar 1

Ge Leg» Beomer
Esbocopareuma sicshá
0 66
ao e sua causas+0 608005180

1-A rebeli

omer
2-08 siubolos qe la: B:

entude.
ל-882 beomer-Festa da Juv

4-A figura de Lar Kochbá.
282 100081.
B=-nebi Akivã e Rabi Srimon

Canções: Omrim Ieshná uretzi
Snir te Bar I che

Amer Rabi Akiv'a

>
Fa
O

0 818 do sé
Exposição de sêlos-em homenegem

E

IAR-cont.

םאטך01-8

1-Abertura pelo maskir do snif
2-Texto da Declaração de Independencia

3-0 que representa esto data

4-Poesia
5-Hatkva

QNEGSHABAI
Tanach-0 Vale dos Ossos Sevos-Ezequiel
Tekes de Iom Hatzmaut
Heroismo

Trebalho e construção( danças)

Peça teatral

Kishut; Bandeira de Israel

O escudo do Vóvimerto
Mapa de Israel
8

Disticos : Eretz Zavat Chalav Têvesh
Terra que emana leite e mel
19 8ם80 66 8
12 anos de Ichud Hebonim

nossos irm20s que
Forteleciãos sejam as m5os de todos os

trabalham e conquisten nossa terre.
TechezaknA

16681 Kol Acheinu Amchonenim

DAVA
1948/Entra em vigor a primeira 8608880 86 fogo ne 600228 06 820.
1856-Foi 1000860 betula

6 de Sivan- Shavuot-feste de Torá e des premicias
7 de Siven -Faleceu o Rei Devid.
7 de Sivan -Faleceu Basl Shem Tov, fundador do Movimento Chessidico

1105/Taleceu Resbi Itschak Alfasi-grande codificador telmúdico.
1648-Começarem as grandes matânçes na Polônia dirigidas por “ogdan Chmielniski-conhecides como

“"Gzeirot Tech-Tat'"

1953/Foi assassinado Chaim Arlazerof-dirigsente sionista.
1945-Faleceu Eliau Golomb-lider da Haganá,
SE 44

JUNEO.

1944-Desembarceram os aliados ne costa da Normandia durente a 28. GeMundisl.
632-2818060 08006, 10268607 60 ב
Faleceu Máximo Gorki-escritor russo.
Feleceu Rimnski horsakov.

Nasceu lielen keller-escritora cezea, famosa.

90008080 é

as

cujo tem:

narecico

5

uma feste a-ricola,

o

kishut-Shavuot-é

Oy
D

SHAVUOT- Entrega de Pikurim,
com Pessach, quanto a colheita, à natureza o que se refere.Deve--se user os
siubolos de Shevuot; As 7 especies:Chitá,Seora,kefeen, Teina, Rivon, Temer, êait.

Trigo,Centeio,Uva,Figo, Ronê, Tarare e Clive
Shevuot|no. Tanach- Leuteronomio Cap.5-0s 10 Mandamentos
Cop. 16, sobre as festas anusis.Cap.25-PremiCap.8, sobre as 7 especies.
72.080 fescias. Exodo Cap. 19 e cap. 15 sôbre.as festas  בתגותם1706.8 0015 82tas solenes
ular.Poesie
Leitura do Livro de Ruth-Lealdede como motivo ספת18201 6 vrrtic

e redação,

Debates-1) 08 0 Mandamentos: Deus-Homem. A nossa
interpretação, ãos 10 Mandamentos.

.

4

200060080 6 00838 8

um é 86 0868
(8 0 concreta em nossos dias ne vide de ceda

5( 08181163-מ180, nação-moral, história-morel.
R CIITIM,
Feixos; VECHAG SHAVUOT TAASSE LECEA-BIKUREI KAUZI
LA,
HINEI HEVEITI KNIREI SBIT PRI HAAPA
HAZORIM BEDIMA BERINA IKTZORU
KI. MITZTON TEIZEI TOR
Canções- saleiru
Haku banim מ

A1 Telchi

Uru Achim
voren Goren sarinim

Zemer Cheg

Shir fFeitur

TAMUZ
ז

7

'

1862-Foi fundada Ness Tziona
1920-Foi fundado o Keren Keiessod
1171-Faleceu Rev Tam, neto do Rashi, famoso sabio dé suo gerando.

1928-701 1006800 o Kibutz Gvat Brener

1954-Foram tressportacos os ossos de T.L.Pinsrer

195€-Foi essassinado Alexerdre Zaic-um 8 primeiros shomrim.-cuyoartdeas

1887-Nasceu Marc Schegel-pintor judeu
1662-9118 dos bBiluim
1904-Faleceu Kerzl
1950-Foi aprovado no Knesset-Chok Hashvut-lei que declara que todo judeu tem
Gireito de imigrar a Isracl

1954-Faleceu Chaim Nachman Rielik
Tito conquiste Jerusalem

Julho

1778-Faleceu Jeen Jackes “ossou,filosofo francês
1776-Dia da Independencia dos Estados Unidos

1621/Nasceu Jean De La Fonteine-poets e febvledor frorces

1440-Psleceu Jhon Von %12א-ס1 ססלמנ0

1887-Proclamada 8 261 Numeros clousus,

no Russie

Czeriste

que 26801719 0

peruitir alunos judevs nas escoles secundaries acire de certa porconterem,

1/69-A queda da Bastilhe,

1º06-Nasceu Rembrendt-pintor holendez
1322-Nasceu Gregor Mendel, criador de Lei dz Nereciteriecade

1802-Nasceu Alexandre Dumas(pai) dramaturgo frances

2

1648-KNasceu Sir Artur 2811002-800616 que essirou 5 8601628080 Balfovr
1856--hesceu George Rernerd Shaw-escritor
1674-Nasceu Sergi hussovitsky-musico russo--aúericeno
À natureza no mês de Tamuz em 1

E a épocz mais quente do ano.

Tôdo herve que nao é irrigado sece necte mês

Deve-se teatralizer peças de Herzl e poeros de Pialik
a ,

Sobre a conquista de Tito a Jerusalem aconselha-se consultar o livro de
E

Mm

4

ו

4

:

5 Cd guerra Gos judeus contre os Roranos"

A

V

1840-Feleceu o Rabino Nechmnan Krochma! (Pank)fiiosofo cz época do
orieado
1891-Faleceu o professor Tzvi Gretz-um dos meiores
Pare
Loria-0
Ttschek
Tzfat-Rav
em
u
1572-Falece
1579-Faleceu Don Jose Nassi-Ducas de Chipre, conse
1882-Foi comprada as terras de Rosh Pire, no 8
1929-Foi fundada e Agencia Judeica
9 de Av, Dia 66 jejum, dia da destruicão do primciro e

de recordação das perses.010668 Gos judeus da Espenha
1878-Foi fundada Petech Tikva

Tlum

segundo tevplo e Cia

1626-Nosceu o felso Vessias-Snobati Tavi
em Jeruselem
1916-Foi inaugurada a pecre funtamental de Univ Febreica
contri1885-Faleceu Sir Moises Montefiore,m.litente judu ingles, que muito
buio financeiranente pare e 0 dê Eretz 4
1856-Nasceu Asher Guinzburg-Achad Haam-pai Co sionismo espiritual,
1875-Nasceu o poeta Sheul Tshernichovsky
1926=Faleceu Israel Zangvil,escritor judeu na lingua ingleze

0

1944=Faleceu Berl Katznelson-lider do mov. obreiro
ão Jornel "Davar"

AGOSTO

1914- Inicio 68 18. 0002275 1
1394-hNasceu John Gurembera-inventor Ce Imprensa
1850-Nasceu Guy Ge l'aupassant-escritor frerces

1€61-Nasceu Rabindra Tegori-poet> e filosofo hindu
1514-Abertura do Cerel 60 8
1769-Nasceu 1800108606

 ססר₪
1862-Nasceu Claude Deébussi-composi tor írerICE E

-Explosao do vulcão Vesuvio ne Ttelia
18719-

1743-lasceu o quimico frances Lavoasier

18>9-Foià períuredo o primeiro poco de petroleo ne Pensilvenia,

1576-Faleceu Ticiano-pintor italicno
1749-Kasceu o poete Ghote

1826-Nasceu Leon Tolstoi
zecores Go
187l-nasceu o fisico ingles Lorá Rotforc, um dos primeiros pesqui
atomo

naturezeemIsroel

H'z as primeiras prinicias dos Ligo, roras e cheruvim

8001290 8
As tamôres começem a amerelecer é os figos ce הד82%/810 000
.
por todo o pais

O mês na tradiçao

O nomê de Av, por ter 8100 0 ₪68 08089 8

c
muitas vezes lhe acrescentem a pelavra Nenachem-c
k
Menechem-Av.

Por ter sido o uês da Cestruiçoo 608 dois
festes neste Mês.

Tocmplos,

jo

po

judeu.

ficendo assim
.

evite--se 1562

0
dernças.
15 de Av;Testa Ga colheite Css uvas e Cos
temas
ando
Conc
s;
derca
&ruro de
Aconselha-se fezer ur Oneg-febet com o
0001
900,
1988
relacionscos ao Cia ,

como

LisKol Dodi «irei ze be

avu Lanu תגפך,

8006

Dodi, Vetze

ER

CR

Hoonteodmentos famosos na Nistfia

Judaica e na

Listória Universal

1863-Nasceu Menachem Ussiskind, líder do povc judeu,r-dentor das terras cm Israel.
1935-Paleceu o “av ivram Isaac Hakoen Kook,filosófo e lider espiritual,
1921-Funda 40 de Nahalal, o 1º Moshav Ovdim , uma das primeiras colônias no V.lzrasl

1924-Paleceu Nachman Sirkin, pai do Sionismo-socialism
1920--42 9460 0 0000 ה8סט0ה,

08 nom» de Josef Trumpsldor.

Eras persia içõos em Zomsl na Tussia.

1666-- turcas Tawi, o falso messias , converte-se para o Islamismo.
196” Prino” 10 08 guarda orsanizada em israel, o ilashomer”" onvia 4 guardas para a
1921-Foi fundado o Kibutz “in

“harod, o Lis islhuv do Gdud Havod

ם

colônia סמו
1949-Poi aprovado em Israel a Lsi oprigatória de ensino.

Ds

ao

1697--0 1º Songresso Sionista em Basel.

.

primaira

colônia no Vale de Izranl-lesto.
1939-Recrutamento  מסIsrasl vara a luta contra a Alemanha nazista.
1892 -Paleceu Iecuda Leib Gordon-grands
posta judeu no fim da época do Tluminismos.

1944-( 9212808 10068108 ô reconhscida oficialmente.

1939 Ataque

das Fhição fans à Folonia e inicio da 2a.
2

4771-פתרצק ב1נ82 הAssembleia Independonto dos

“IN.

Guerra Mundial.

1828-Nasccu Tolstoi-Faleceu em 1910,
1962--Nasceu O.Zenry-escritor ds contos modsrnos americanos,
1321-Talecou Dante Aleguiere.
17690. comu «Lexandre Von Humbolt-cicntista alemão,

1917 =iTaleceu * pintor

propagador da Geografia modernas.

'dsar Viga, pertenconte a esscola impressionista.

1051--Poi fundado o jornal 67 יYork Times,
1866-0 escritor filosofo 7.G, ells nasceu .”alecou sm 1949.

1791-Nascau o fisico !lichasl Taraday
1398-Nascsu o compositor amoricano “eorg Garshwin

Chavaiselet Tachof-planta que crrsc: junto das praias, ílôrcs brancas e cheirosas.
Chatzav -orosce em todas as r.gioss do pais º seu ramo d- ílôres às vêzes chegam
a altura de um homem,
em setombro comsçam a madur cer as azeitonas.

à az jitona e dela sai um liquido branco, entao

105 08 101, 6  סúltimo mês do ano letivo,

rriveis 3884
כ

de

mês d

No momonto

em que

Sc aperta

«stá pronta para se fazer conserva.

“ o mês próximo de Tishrei e dos

te-

lul à uma proparaçãao es iritual para acerto de consciencia

E ia

sobrassalta-«;e três fatos-- O toque do shofar, visitas a túmulos 08 varentes e
sábios 8 as rezas " Slichoi'"(Desculpas)

