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Para começar, vou lhes falar sébre e tal pedido que 1128886 em relação
aes acampamentos. Nulte ebrigade

Evuteh Pnai Adama

E E VAMOS AS 0910188 4
Fomes heje pela madfu siapfarer um ל qual. pi Cspetacular, visita 5 qu
cata do SerBoc1, e devéis fom.s revêr - nosso antigoldo ano passado) Lag. Nsgro:

hESIBA- Sibre a*mesiba, fo! muito boa demonstrando cque aprende-

mos de cultura judaica e cultura geral. 0
Us bambas da musica as apresertaramiNMiiton +. A. , Bernardo Curitiba),e para cemn-
pleter, Renaldco aoaber com a grande perada.
ATENÇÃO ASERSÃO APENÇ ÃO ATENÇÃO ASENÇÃO:
BSPEPACULAR JOGO VE NADRICADECHANICSTIN/0 RESULZADO NOLSHOM: Ickémas os
chanichim paras muito melherb que os madríchim. Que a verdade seja dita.

5 mesmo sem v “Namfezinhe* estamce na liyha de frente da machans é amanhã x
veremos quem vancera.

À PARTE; :
Aqui eu s vsus chaverim ליעל damos 0868 adeus & macha-

Ee pri0 aos curitibames,cumquer nes iai muito bem ales furam
> camaradae e epais,m nus porteajegrensss materemus curresrÔndência um
ודל quase sempre que possivel,

à achas feictiza apesar de azares que ecerreran com nusco.Nunea nus es-
uecerenos daquels susts,a de queije fanssl,des-.Shirin,da ginastica naqueles
rio terrível,s das shmirot de "amidos".vigse não esqueceremes, isse vai tamar
seu lugar na nessa vida, sera sempre cenaiderade como um 88 muite impors.
tante para nbs. Una maachans runça se esquece facil. |

-

151788 306 48 tânha e Le - -

,o

AdanB inferma

|
936 101 eoultimo dia de Machans,e finalmente vames enberac

O Miga estava muite envergonhado , porque, as músicas estavam para
re esculacha.

Com a vibíta des pais ez tzefir da Adama resolveram fazerc umã peça
0 saúa muito bes e é néme del- e "HISTORIA Pa MORZE DE UMMBO NA CASA
| MULHER QUE TINHA PMA VASSOKA”".

Ba derreta dos Madrichim sôbreos -solelim. pas os madyichim começaram
| brincar bancando cs "bens*, coisa que Blee não sãe. ---
as rara dizer a verdade eu tomoi para cs-Madrichim.

MAIS UM HIRO :0 NIARIOGA FALADOR ESTÁ NA MACHANH º
O MIGUEL DO YA,VA, VA ₪20 PARA DEPALAR.«

BEM PELO FIM DA MACHENÉ NÓS DANOS UM PLADTUTUUUUU para teds e mundo.
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QEGCDA LE CT OT TUTOCPR OCT Ss pero."To

EVUTSÁ BNET ISRAEL

NOTÍCIAS | | 1

1) Hoje saímos 198% de manhã e femes visi tar varios lugarês
come, a Cascaba do Caracol, que por sinal é vm lugar lindo, e quê  



Cont. Pego 2

ce gatchos devem se orgulhar. Visitamos também, o Lago Jegro e a bonita cidaé

Cidade de Gramado «4 única ceisa que estraguu um pence Toi a viagem, pois i= |

₪  uwaginem sb; viagax seis horas de caminhão não 6 ₪816, mas no fim, quans

doc chegamos muitos apis de chaverim estavam ג Tuda se ameníêca.

2) Tivemes hoje . uma Mssiba, a qual ss pais assistiram « gestaram

muito. 78 na cara os chaverim que trabalhavam eram seus filhos. Não, tu-

3 86 & brincadeira, as peças vs jograis e as danças tudo esta-va muite bacana

3) Depois de tedo o mundo ficar assustado coin a carta recebida,

ninguem querendo mais fazer Shmira, sabem quem atacou? Og madrichâm.c..! |
% a 4 - 2 ,

4) Nussa alvorada mudou de horario pois em vêz de agebdar-mas

S Seis accrdamos as quatro heras. |

9 prênie para & kvuiza vençedora gera a ecrasta que * tocada

tudos og dias, e essa kvutza tera 6 grande prazer de quebra-la sx mil

pedagus, 08 pr êmies seguintes serão feito e mesma,

ל0«800

A) Saubemos por fontes inforzaticas que a Jussara ests gamada pe)

Miltem

B) Haeje a ncite estara muito romôêntico, puis a NANISA não namórara o ler

giv a tese da pasta de dentac

C) Sera que v Suli e é Ersrton fêram direit inho para 8

D) Hernani, se acalme tude está desgmentido na entrevista passada

Ele deu sua epinião sôbre todas us solelet ERONTO! ESTA MAIS CA!MUY Entã

já pede conversar cem a selelct que elas nãe te quebrarãe

BOM CHAVERIM, AQUI ME LESPEÇO VE VOVÊS ESPERANDO KEZR= LUE AM

“QUE VEM B ESPERANDO QUE NÃO FIQUEM BRAVUS PE LAS NOTÍCIAS, 2020625 5 0
QEo ms mom. |
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4 VA בשא12ו RE asa já 44 11

מ

Bujs nuvamente, הג alverada foi as 4 horas da manhã. Fumus

ara רגמ 2101 Em Camel né Fam 0 Je ההבי quei chaqualava um 8

Uepois de algmmas horar de viagem chegamus a Granafu,

primeira cuisa que fizemes f,3 visitar . "Miguel".

degulrvs viagem a Caneclia,a cascata à. “Caracel”, Alguns curítibanes

su ora aínda nãe conheciam = onseataserorea tud. squile maraválhcao, mas ous

tres disseram-“Isse o eque vecês chamam de bunii.*Então veces não cenhe-

cem am cataratas 88 זק, \

Alguns curitibanos compraram postais para mostrar a eúritiba oque E O

י-

Ric Grande vu» Sul,  
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Caros chavexim sendo hejes Últimc dia desta

machsné não houve roteirs nermal como nas autres dias devide a visita

des pais des chaverimde Pfrto Alegre a nesses nachane, Tedes ao cha-

vetbim nãe sé da nesga, mastambém de sutras kvutzet par

iciparam da Messiba feita para recepcishar ss pai s. Fará apresen-

adas ESMEMS peças de teatro, jograis, danças israelenses, peças ta

adas em 87280, 8 asa exelente comédia feita8 tzefim, 8 que

140 agradou. Além deãsa Méssiba, fizemes pela manhã um exelente

asseio às cidades deGramado & Canela, muite nos impressionanãde a
asctata de Caracci,' que יט tamos, deixou todes maravilhades. .

Em seguida, fomos 80 7860 Negro, unde nadamos a-

BE insistir muito cem à ירו" .que per sinal, hoje estava muito.

0% | ל : À pur
Ainda à tarde, houve o revanche entre madrighia .

| chanichim, e infelismente, pexdemos,per. 2 4, 5 que muito nos en

risteceu, Em seguida, hsuveO Jêgo entre gaúchas e curRR

O. os: curitibanos pala contagém de TX 2. "

| Lançamos em-primeira mãc, a netícia de que seré.
ençads em tede 6 328881 "o.iton naciensl do selel, contando de i-

cio com a cclaboração de chaverim de Fórto Alggre e Curitiba, 8
pis tarde com a ajuda de chaverim às São Paulo, תגס 6 60160

Sende êste 8 último iton; desta serie, não po-.
eríamos deixarde ressaltar alguás fatice dá nossa kvutzs. |

, | Nãc.destecano-nôs sôuente na parte de “união des

-9im para a construção de8 'acampânenta, mas também nos as-

ortes, “somo: no-futebol e na, ichudíada, . alem, de nus destacarmes
astante na animação. 5% 5 + ' . .

0BI ainda, que astgmus ergulhesos por

sreT=stx censeguído em, trabaçhã: mitue e cuparé segundo, lugar
a contagem geral des pontes: de thdaa machanss à

Coma não pederia deixar ds ser, agradecomes à.
sãos vs chaverim; destacanda a aquize. maravilhosa de madrichin,
6 juntaments com o Resh Miga, tants fizeram para מץ Blegres

felizes. % 0- מ 8

“Finalmente dospedimó-rnas comum cordial Shaicm,

esperando encuptra-1e6 numa próxima data. וש REU: a
atenciosamente, . per 8 cof: ar

" 0 BORA? +.
-

nes da mitos idos  
(continuação. dos eמ enerogos des יויויוטה

EVERTON' סע > 7 018 080081752 1990: >8
REGINA: ISDRA' 0 Osvaldo Aranha 824/131 a do
RUBENS TURKLENTOZ “PC Domingos dono deAimbida 116. | df a

is de janeiro: MIGUEL MAL? א Pontes Corrêa 44/202 - 2008781 - 26-וו
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Moita Ataca, 8 88 6880866 ₪8.( וג 7623818 é fim Os  ehaverim despedsm-se, endereços são trsgados Promessa)יי 608 8080%, encontres, cartas e tudo 8 mais que ss pode esperar dofuturos sugoto E | - ו :Maus OMOITA esta triste os chaverim partem,agora sÓ púr carta “ou quemsabe algum néro ensontro. Mas vamos aos ultimes fatos «o 'choremos. “um pousoesta despedido. bua, bua hua; bugo voos * E2648 última. shemira de sexta-feira boas conolusdos posso tirar, eddai quem Sabesy, quem sabds ng a
28לש 002819 868 que 268010700 ficar fora do timo dos 6990708 8 pugsa 08120098 54 frente, virou pela Rua Denise e mais para frento o Míltgn (BAsaltouda 04000068 e vDrDu pola Rua Jussa , Dsi não sei bem 6 que houve, só-que futursasnto o Pessosl às Porto Abgro e Curitiba vês ter enormes. proble-mas cem7; 971 555 ha-ha-bg-. \ , שריג ai .48028 1715905 00808 6 009818 X Denise, NÃo 6 tudo, a Toris 60119000 a pasZar à carroçapara frente q tentar chegar ato ה Montanha LRO (pa)pelósulnos 10000360601608 650 jue e Doris conseguiu escalar 5 úrtarhaLeo,agora 6.5 6 pana qus acabvu-so 0 2921960 68 Shoniret pois do contrário maistzofim para 48 próximas. .

a Mesia Bestrim continua Fazendo seco na cecelha da um gorórta para s₪2058 Mova, 6 99 qm breve sera inaugurada em PaA.- au 0508:7?Los demitido por motivos Pprofissonais, istés 0
עששמ56="מ01

מס

tudo isso aventeceu' pele motivo de 606 8 PimPim ato conseguiu panstrarmeio das bachurot, mes woltado do PínPim nãotem culpa, tudo <c4 culpas daRegina que não deixava 0 EimPim em paz e então ela teve Pouey tempo'para dar8 as inf: “bações NOcensarapara, O Moita, tas tontudoisto O MOITAyoglissoriode Imfiltrgeda: “93 ultimos aSnutos de maçhono + conseguiu sa-

5901טמפ

da Petea no mess dosה5!/
ber das forte relações (OG)Madrichim, qm mãis boçana Sig, CETNOTAR! Que| é mono Sargio 2 |
*
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ia. machans, ₪ Sergio n

B o restoMarizaMirigmja à insepérkvel da maghând pois ulra consAtud & partoda euira por à BBO que, 58 andam ךטמ 4. «Continuam imvistas dsilva apesarde um forte mínero de concorrentes. cei lg mas deixa isua paraד e pais os pretendentes não querem aparece em Pubiiden. oo , Betiו tentóu , tentou , tontou 5. mas nada 00 420800, nado S mada.A 18-em Bet Sagevez maishela, ande escondendo a beirza e não deixando 8 eממו infiltrertemo.o 4 ו 5mais cotada para O Neo depois que eoueçou a mas308ע 255 8de uma vez só , fica cada vez mis Linda, quando vastéga”à mesmes ,'s Neco 86 tem uma elternativa correre Procurar ' esconter.;ha-hs-
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