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EDITORIAL

Há homens que lutam um dia e são bons.

Há homens que lutam um ano e são melhores.

Há homens que lutam muitos anos e são muito bons.

Há homens que lutan toda a vida:

Estes são imprescindíveis.

(Bertold Brecht)

Começamos um ano de grandes mudanças. Após um ano e meio, as

atividades do Dror voltam a ser na nossa casa, no nosso Snif. Para que

Isso fosse possível, multo teve que ser feito e multo ainda está sendo.

Voltar para a casa Implicou desde a transferência de materiais (que

não eram poucos!) do Clip até o Snif, até uma limpeza geral: móveis antigos,

quadros, e outras relíquias deixadas pelos antigos chaverim. A sifriá

(biblioteca) foi reaberta. Machanot, Itonim, livros, material de sionismo,

peguishot, fotos, e um pouco de tudo deixado enconstado e que hoje

viraram história.

Todos voltam com toda força. Vamos aproveitar esse momento tão

bom para cada vez mais crescer e prosperar. = sempre necessário que

cada um lute, e que essa luta não se extingua. Chaverim, Shichavot

Bogrot, pals e toda a Comunidade: vamos lutar pelo nosso futuro!

ALE VEAGSHEM |

 

 



QUADRO DE TAFKIDIM - 12 SEMESTRE 1996

Tafkidim:

=> Masklr:

=> Gulsbar:

=> Merakezet Chinuch:

Tzofim:

=> Merakezet Chug:

Tzofim alef

Tzofim beit:

Tzofim gulmel:

ד2סףחו 006%

Tzofot alef

Tzofot beit.

Tzofot gulmel:

Solelim:

=> Merakez Chug;

e Solelim novos:

e Tzevet Solelim velhos:

Salo Haratz - magshim

Miguel Zindeluk - magshim

Karina “Nina” Krajden - magshimá

Blanca “Biba” Ingberman - magshimá

Michel Haratz - mored

Rodrigo “GSuigo" Slud - maapil

Danny “Daninho” Warszawiak - maapil

Daniel “Dan!” Knopfholz - macpil

lana “Nana” Slud - moredet

Fabiana “Fabi” Kac - moreder

Liliane “Lil” Kotler - maapilá

Fernando “Nando” Baibich - magshim

Stella “Téia” Camlot - magshimá

Bianca “Biba” Ingberman - magshimá
Fernando "Nando" Baibich - magshim
Karina “Nina” Krajden - magshimá

 



Vaadot

Hasbará:

Machsan:

Honur:

Kolbo:

Kishutim:

Moandon:

Sifriá:

Mischakim:

Chugulm:

Tarbut:

Merakez: Gabriel

Ana Paula, Anete, Bruna K., Bruna L., Daniele, Irit, Fábio

Merakezet: Saba

Jalme, Renato, Selma, Wagner

Merakez; Dani

Gisah , Nina, Selma

Merakez: Gé

Ilana, Liana, Paola, Wanessa

Merakez: Miguel

Téia

Merakez: Rubens

Ale, Claudio, Dani Lipatin, Enrique, Igor, Leandro, Rafael.

Merakezet: Biba

Dani, Lil

Tzofim: Merakezert: Biba

Ana Gui, Fábio, Flávia, Mar, Paula

Solelim: Merakez: Beno

Ana Clara, Deby, Ilantt, Ricardo

Carla, Elic, Evelin

Merakezet: Saba

Danny, Fábio, Michel, Nando, Nina



CARTAS

Shalom Chaverim:

Para este semestre, são dois os

meus desejos. O primeiro é físico, já o

segundo é de conscientização.

Primeiramente,. é nosso dever

concretizar a volta para a nossa casa.

Quando digo concretizar, significa tomá-

la novamente como uma casa viável.

Mais bonita e apresentável. Só isso não

basta, temos que fazer dela um lugar

confortável e acolhedor. Pois, sé assim

a Shichavot Bogrot votará a

frequentar o Snif, não só para trabalhar

pelos chanichim, mas, principalmente,

para que todos desenvolvam O

sentimento * Tnuoti”, o qual anda melo

esquecido, e que é vital para a

sobrevivência da Tnuá,.

Meu segundo desejo, o qual

acredito compartilhar com muitos, é um

projeto para longo prazo. É óbvia q

necessidade de nós, chaverim, nos

voltarmos para os ideais da Truá. Que

esses ideais estão meio confusos não

se discute. Porém, a causa dessa

confusão talvez seja a indiferença que

toma conta da grande maioria dos

chaverim.

Contudo, não basta conhecer os

problemas e suas causas, temos é que

encontrar soluções. Eu, junto da

Merakezet Chinuch, estou empenhado

nisso. À escolha e o desenvolvimento

das tochniot, pera a Shichavot Tzelrot

foi toda centrada nesta questão.

Valores como * Kibutz” , sociedade

igualitária” , “ Isrgel” e a própria Tnuá

foram amplamente aproveitados.:

Outros atitudes e atividades,

que irão surgir com o passar do tempo,

também estarão visando tais valores e

Ideais. Mas, para que tudo dê certo, é

necessária a participação de todos.

Por fim, me coloco a disposição

de todos pora qualquer esclarecimento

ou sugestão.

Ale Veagshem

Salo Haratz, Maskir Ha'Snif



Caros Chaverim:

Como Merakezet Chinuch e

como chaverá do Habonim Dror -

Curitiba, eu estou muito contente e

ectisfeita com os acontecimentos do

nosso Snif. 4 volta para a casa, com

força total, realmente signfica muita

colsa para nós. O fato de os chanichim

terem seus próprios chedarim, o seu

espaço, Influencia muito na identidade e

no crescimento das Fvutzot como

grupo e do Snif como um todo.

“Centro e trinta e um chaverim

ba Maisחו do que um kadima,

esse número merece que cada vez mais

nós continuemos trabalhando forte e

incansavelmente para mantê-lo, para

que a diversão, o entretenimento e,

principalmente o aprendizagem desses

chanichim seja o mais completa possível.

É para isso que estamos aí e

pretendemos que esse semestre que

se Inicia seja muito, muito bom!

Ale Veagshem,

Karina Krajden, Merakezet Chinuch

Se voce quiser mandar suas cartas, fale com Daniel, Gisah,, Karina ou Selma.

Estamos esperando!  



ISRAEL

Em menos de uma semana, 3

grandes atentados em Israel.

Centenas de mortos e muitos feridos.

Pudemos ver diariamente em Jornais

(como se fosse rotina), manchetes

como: “Novo ataque faz 12 mortos em

Israel”, “Atenatado a bomba mata וש

pessoas em Israel”, “Atentado suicída

matam 25 em Israel”.

Além das seguidas mortes, dos

feridos, do medo, tem grandes

problemas políticos, aliás, o grande

motivo do ataque (justificado pelo

grupo Hamas) é não aceitar o Tratado

de Paz entre Israele a OLP. O grupo

se opõe à existência do Estado Judeu.

Restam agora as perguntas, às

quais hoje ninguém poderá responder:

como continuará o acordo? Israel e a

OLP dizem continuar independente de

forças terroristas, Mas e a populaçõio

israelense? .

Em maio deste ano serão

realizadas eleições parlamentares em

Israel. Os israelenses, que antes em

sua grande maioria apoiavam o acordo

de paz, já não dão o mesmo apoio. O

partido da oposição, Likud, hoje está

na frente nas pesquisas. Isso indica um

descontentamento com o governo, e

consequentemente com os rumos do

acordo.

O jornal israelense Yedioth

Ahronot” publcou uma pesquisa

segundo a qual 85% dos israelensees

dizem ser favoráveis a “uma

separação absoluta e por tempo

Ilimitado” entre Israel e os palestinos.

MA paz é necessária para a

sobrevivência do Estado de Israel.

Cabe agora a Israel, ao povojudeu e

aos palestinos alcançarem - na. Não

podemos simplesmente nos acostumar

com a guerra e com atentados, como

se fosse o preço cobrado pela paz ou

pelo nosso Estado. Eirco Verissimo

disse certaz vez: "Um dos traços mais

horripilantes de nossa época é que

estamos perdendo a capacidade de

indignação”.

A paz nunca nos esteve tão

próxima como agora, Não podemos

3

deixá-la portir, e nos conformar.  



SHIR LASHALOM

Tnu lashemesh laalor

La boker lehair

Hazaká shebartfilor

Otanu lo tachzir

Mi asher kaba nero

Ubeatar nitman

Bechi mar lo laro

Lo lachziro lekan

Ish otanu lo lashlv

Mi bor tachit afel

Kan lo vollú lo simchatr hanizachon

Ve lo shirel hale!

Lacken ra) shiru, shir lashalom

Al tichashu tfila

Mutav tashiru hirlashalom

Bitzeaka gdolá

Tnu lashemesh lachador

Mibaad laprachim

AJ tabitu leachor

Anichu laolchim

Su elnalm betikvá

Lo derech cavanor

Shiru shir laahavá

Velo la milchamort

Al taguido yom lavo

haviu et hayom

Ubechol haklkarót

Hariu la SHALOM.
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HINO À PAZ (Shir la Shalom)

Deixem o sol nascer

e iluminar a manhã.

O lamento das preces,

de volta não nos trará.

Aquele que apagou a chama

e na terra foi sepultado,

pranto amargo não o erguerá

e nem de volta o trará.

Da cova profunda e escura,

ninguém nos trará.

De nada valerá a alegria da vitória

ou o hino do louvor.

Não murmurem preces.

Cantem hinos para a paz!

Apenas cantem o canto da Paz

num grande grito!

Deixem o sol penetrar nas flores.

Deixem os que se foram,

não olhem para trás.

Mirem a esperança,

e não a mira de um fuzil.

Cantem hinos ao amor

e não à guerra!

Não digam: “O dia virá”,

façam o dia chegar.

Não é um sonho,

Em todas as praças,

exaltem a paz!
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GERAL

O Dror voltou para casa a todo vapor! Durante duas semanas,

a Shichavot Bogrot compareceu em massa para qjudar na

arrumação da casal Parabéns a todos!
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