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ICHUD HABONIM םינובהדוחא

oChhi 9odesh Ha Du 3
DIA ATIVIDADs P À R 7 1 2 0 0

o Todos os chaverim desde וש
11 0 12 א42=למה dovem participar-?".50 =Axu'

Drancosesna 800060 00 06 0 9 0 6 56 9]

ים PRIMEIRA GINCANA ICHUD H:BONIM Sábado a bardo todos ja dave
q “estar incerier na 1º- GIHA-por

2200917 6 8010137099 ,remios pa
ה<יגטס 3 8575 ₪ ₪6 86 86 8 ₪3

a 15 I 0 H U D TA coensios durante todo O dia com
churrasco e megalhas 08 6.603
paya,a bolas !0 00120 604

טיי0רמה
Para וו

פס Am

18 Cabalat Shabat= HAIRA :

119 PEULOT NORMAIS ₪858 Sábado todos os shaverim devordc
ensaiar os ehuguim para 8 MES 3Ina

20 IOM [UN Dia Enterio de estudos e disse
50898 2828 08 0207611" 18

25 CABALAT SHABAT «DEGÂNI..

96 Domo parte integraive do nosso

CONGRESSO chodesh O cogrosso quo vai תהצפ

27 no circulo sôbre judaismo devo ser
% prestigiados -

1 CABALAT SHABAT =TEL AVIV

2 PEULOT NORMAIS COM EYSLTOS Sabado a tarde puía Taotim é

/ S0LELIM

9 PEULOT NORMAIS =ENSAIOS

us CABALAT SHABAT-BROR CHAIL

16 PEULOT NORMAIS an ENSAIOS
1 7

18 מ 8 8 8 1/7 8 TEATRO. S«PEDRO “Vaê. -ser Genial 
 

PARTÍCIPE DE TÔDAS ms
ATIVIDADES po cHopESH HATNUA.
PS-GUARDE ESTA PALHA.



 

 

dhos de Ee abonim
Começou o Chodesh Hatnuá, o mês do movimento,

 

É nêste mês que o Ichud comemora os seus vinte e três anos
de idafie.E o snif, sc você notar bem, está diferente,0 iton
kir está liferente, o cheder de tzofim está todo enfeitado.
O cheder tarbut esjá pintado, a mazkirut também, o cheder de

cabalat shabat também,a canhea está com as paredes pintadas

de branco e tem um semel pintad> numa parede, Enfim o snif

está se enfeitanda para o mês do aniversário,

Dia 13 vai ter Ichudiada, com futebol, volei.
chazena etc,..e vai ter um baita cherrasco juntn.É dia 13,
Venha e aproveite, mas traga 093, \

O nosso movimento completo agora 23 anos.Sao '

"vinte e três an s de lutas pelo judaismo na juventude, pelc-

sionismo, por Eretz Israei.Sempre tivenos dificuldades, com
número de chaverim, com a compreensao do ishuv, com a saída
de chaverim da tnuá.Mas sempre contínusmos com o nosso ideal
de sionisme, de um judaismo de verdade Passam vinte e três
anos desde que uns poucos juvens decidiram fundar aqui em
Pôrto Alegre uma sede de um movimento com êles viram na Argen-
tina.E levou o nome de DROR(nome que aliás se “ornou 00111601-
do e empregado, erroneamente, até hoje/.Depois de tormou
ICHUD HANOAR HACHALUTZI Mais tarde tornou-se o IHUD HABONIM.
Mas para saber como foi quo isto aconteceu, 1018 no iton kir

nôvo.

Por enquanto basta dizer o seguinte:VIVA OS
VINTE E TRÊS ANOS DO ICHUD HABONIM.PARTICIPEM DA ICHUDÍADA,
VENHA AQS ENSAIOS DO SEU CHUG, PREPARA-SE TAMBÉM PARA A
MESSIBÁ,

  

até a próxima semana,כ

A BATCHURRASCOוTe
“DIA UTEBOL,
500 BoyVol£|

 

  

% 
 

 



 

ISSTANDO) E
ESIPOPSA)

POR QUE 6 quo os cimponeses, quando2 uma criança por descuido engolem wm
corpo aostranho perigoso, fazem com
que cla רסמה grandes porções do 'pu-
re! de batatas?

a
/ , e O 7 , 0 ;PORQUE ,a experiência plhes ensinouTRALIA \ שגס12000106ם2ה11ט08 em tais-

א"2008-068:6סטעססמטס1ט6ס
0.

À | engulido, acorpanha-o fazendo, com
/ quo eeslizo som perigo atravoz do
/ 2estomago c assim se aסט1להמ2ע080]%ה-

/ 6003₪

eOSR
וויי
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+ץוןווווז

que nasce no Poru וחה0685082
Poruama ci a quo nasce na Persia?

,

E 1 5
TA 9

POR QUE e que o monor dos continontes ו uma »e- «Persianacituado na Oceania, tem o nome deAustralia?
006 2 26% Ra.

PORQUE foram os espanhóis quo explor.
ram aquele contingnte, no ano de 1605.
0 como a Casa da Austria reinava na
Espanha, aquele nome foi dado como
uma homenagem aos soberanoss

CARAS. »« SEM EXPRESSÃO

fe Cara «emelo.Cara,s «col. Gira...

 

לבתה...0820...ס1תה

80.

00284תמה000.סוגה

emlesSaka.

GINKANAva SER
Era a Ps E

FS-a amem4

  


