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TREINOS

Chegou esta somanas Co tinuam os treinos para BONIM ÀS TER ,

ALONDE 0 «PAULO 8.30 ONUT IM

SHAVUON DE CURITIBA af ViM OS UNIFZFOVO-MES LORA PARA

Sie Pinpו "TODOS OS CHA
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684 , 68%0וג80וגג 608 voces de novo, ₪ 600% PARA

4s de uma semana de grande atividades

Tanta coisa estranha anda acontecedo por

יא

A .
ה-7,.| nos States matam todo o mundo a= 8+.,8תסוגפתסס180

qui no Snif os madrichim de Tzofim resolveram כ:
o ee 4595

Db comprar alguns instrumentos exoticos, nano sei como

Cy 4 - 5
9 é *

o Snif nao caiu tal era a barulheira sabado a,
E

tardes 0

Mas, não querendo fazer fofoca, bem aque|ns o

peulá da Galil ouvi um riído Estrorh”.Parece

Telma: aque sentem saudade dos tempos de TZOrIM, e tocmh

/ ושבסע 808 600 053

Mas deixando de lado a bandinha parece hue

na última Peulá chevratí da Galil havia 29 cha-

00 verim se não mo engano.Ópa 22 contando com € Sh

E c| 2 Rubem depois de duas tortas inteiraso

KADIMA para os intebectuais Marcos (tzofP)

; uetrra Marcelo e Henrique que vençeram ס Konkwurso (que hem

diz o Paulo) para Tzofime

/ 0 Koncurso de Bonim foi vencido pelo 988,208 ע\-

MAR- UINHOS, RUBENS, BRARDO, Ôpa BERNARDO. « 768 = NÃO

o seoUuCaM DAS ÊNCTAS CUSTA NADA
NÃO ESqUIgaM DAS INCUNBÊNCIAS

|

4 5a GRAÇA

PARA SÁBADOs servos

/ Até outra Mósga... UM ARTIGO SÊ!
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NOTÍCIAS DE 0...

DEGÂNIA- Mudamos ds madrich vieram 10 bachurot,

esperamos que no outro sabado venham maise

A peulá foi: O CBU & O LInITa

CHEVRÁ = Hoje fomos ao parque de 010208608 , 18 brincas

os, pulamps 026(0. Chegando aqui fomos jantar, Ppa 0 lanchan
4 ל

depois jogamos nilceon, € fomos tocar os instrumentos. Estava otimo

ES a   



-
“
3

”

% +

 

)
>
.
.
-
=

 

Ro6 3 21 -/ , 4 / \ /Do) NE) (DARA₪5

/7 AN

N Al (O

as

 

Há um ano Israel estava em sucrra.nas frnteiras so intava 8 0
Sangue de uma juventude briosa era dcrramado em rcme da liberdade
e da sobrivivência de “m pais .Há + ano os avises Mirage roncavam
nos céus de Israel,as tropas marchavem petas estradas empoieradas,
os tanques corriam pelo Sinai,A vitória vinha coma uma benção.
Depois78cidade 04228086 pelos judeus.e o muró viu como
que soldados aofstumados na guerra chorovem como erianças,E a nação
não cantou pela vitário Charsy os שט0ע1105900הכסררחסס08 8batalha,
na areias escladantes do Sinas nea mami "has do Golan.nas margens
do Jordao, Vidas jóvens e ansiosas 606 viver,
Para não morrer, Israel luton.E repesiuy a lição àe 1956 na campanhade Sinai.A juventuds de isracl,seus soldados,nao vivem da guerra,nao a anseisam.mas se fôr precisc,lá cstarzo.na balhsta, lutando edefendendo sua terra.Nio morreremos come 6 milha7s TUTAREMOS
a paz está distante,quase que lupossfvsL.M-s existe uma epperancr.
inpirada na Bíblia,no profeta Ta-ias 026 Giz cue o 1850 dormirá com
P oprdeirs o leão comerá o € -» 6 as espadas sc tornara, arados .MasPor enquanto é um emmhs Dmo Ismel o fora durante 2.200 anos.
Mas agora temos.uma terra c a daBfenderemos comu sangue,com nossas
armas,com noss idéia de que so Ismmel 6 טמפ patria dos judeus.
Há um ans todo Israel vivia ds guerra.Foram seis dias deapa
sao, de sangue, morte «Depois resvirou-se ali dv.Mos a guerra nao
acabou.A sentinela continua oikando para 02de
sua terra,Kibutzim ainda são vomberdes?ss - jovens ainda morrem em
emboscadas traiçotiras,

faz um ano,

quando virá a paz?ninguém sove.Hoje a guerra de sies dia

tria e pelo7

Há em ano os jJovrns de Israel davez sua vida por sua pá
mantimento do estado de Israel.A luta durará enquanto os àrabes naoaceitarem a existência de Israci.Icto ê ponto passivo
Há um ano havia guerra.Hoje uma paz Iráxil.Sá um amo cs jovens lut-
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vam é morriam, E aao
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