
 

 

NIMICHUD HABG

rÔRTO ALEGRE, 13 DE ABRIL DE 1350--

Hoje nós fomos ao parque da reflen-

ção, depois voltamos ao snif para
Jogar futebol com os tzofim o por

Remos porque o jniz era muito la
àrão. Quem dá a0 68
> quem assina é um tal do "mancha
negra",

Pedimos desculpas à Haganã,rols na
semana passada escrevemos Hanagá..
que 8 ועמה 8hem diferente,

46628 ₪58 8 ,תג
Para começar hojo “nós fomos andar

de barco na rogençã-: 020188
na outra kvutzá “e solelim do ix)
1800 81008 que 8 estavam com 8
chaverim de outra kv=bzá.

Tomamos vinh», comemos matxá comemo
ranên Tessach. Depois fizemos 3889
nhos Ge Pessach e pintamos zom têm
pera. Também aproveltamcs yulando
corda o fizemos o jogo éo QUEM,
(por favor »expliquem que jogo 8 es
te do QUEM, tã?999)-esta noticia é
da CHEVRA.

A,CHAZAK NOS DA ESTA:
sabado os chaverim aa Chazak fo-

ram na Redençãs e fizmos um ótimo
Pessach,se embebedamos e mesmo as-
sim na volta demos uma goleada de
4x” na Kineret.

os bonim nc domingo bancaram Tarzân
e so mandaram para um tiul.0s maa-
pilim(a hatikva )foi :unto,E ôêles
andaram, andaram, andaram, andaram, vf,
andaram. Comeram matzº e vinho,e nor
fim tiveram uma bela lutinha entro
alguns chaverim mais saudaveis do
tiul,. Resultaf£o:ninguem podia caminh
depois.A volta foi mrito tarde,mas
todos voltsram direitnho para casa
sem problemas com as cabeçes em ci-
mae dos resrectivos pescoços e mui-
to cansados, amém,

se você não sabe vê aprendendo:
mifkad ,Começa as duas e meia(2 ..ts
meia ).É bom chegar antes desta hora
para aproveitar maís,0,K.?

SNIF PÔRTO
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ALEGRE

perodA tr o”

na semana 8 um - Do fe
dos que faz o Shavuon estóve
de eniversário, Como era pes=
sach, não houve fec<ctinha,nem

מח 88 .716 ganhcu um disco GA.
Chico Buarque de sua kvutzãs
c lindo rapazinho fêz 18 anne
e seu n me é (Ele não queria

que dissesem é Paulo,
ןשי parabéns pra 6le(obrigado),

bo dê marza,

ATENÇÃO ESPORTISTAS DO Nos SNIP,
VaMo, כ COMERAR Sk PRE?ARAR PARA ט)

יעטתאשדט DE IuM KaTZMAUT, NÃO PODEMOS
FAZiR FLIO, Num PAPELAUO, LUGGU VaMyS
APIAR ÀS CANELAS, OS BRAÇOS, àS MAOS

ETC, . «Venham sos treinos do snif,7
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DARÁ MAIURES

R “NAה SEXUA VAI עו

O MADRICH DE VOCÊS

INFORMAÇÕES,

PARTICrE DOU CHUGUIM Db RIKUDIM

DO SNIF(A RU!E IMPLORAJE VÁ-

APRIMVRANDO SEU FÍSICO,
46

a dia de ra-הע896::1מ080:::-60מ0

cionsmento 86 luz mudou,o trei-

no dos solelim também mudou, Ago-

ra são às quartas feiras de

noite. no me smo horário,

1

nosso endorêço a quem não

sabe ainda:FELIPE CAMARÚ
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