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do faz algum tompo cao םבנכטמסעס em contato com os Ra
Razoês sompre existem, uma o a alogria quo 210801 quando toda
as kvutzot deram noticias, que nem lusa? para a munha ici
nal coluna havias

Hoje tenho várias coiscs. quero que todos lcinm "oque foi o

churrasco 0 ה ICHUDÍADA é clnrocAlôm disso queri avisar que sáb

haverá a tradicional entroga das medalhas e a Taça para a cam

08 60

הס 801 86 0 botrro que os chaverim da ץהה6ה Itonut fizoriim

nf oncima está fleol, mas liquei multo felia,

Não gosto de fazer IACHNSRAI, mas vejo muita coisa no Snif,

0 como sei que fica cé entre cu o os chaverim, vou contar al-

go sôbre como ser a melhor Kvutzà do CHODESH HATNUÃ

a) Venha sempre com o sou TILBOSEET (so não tiver ,

só 8,02)

ס)תהשוגסה 0

ec) Participe nos onsaios. (MESSIBA)

6( Não maltratoe as aranhas-

0( Escreva scmpro a notícia para o Shavuon

f)jEscreva um artigo para o Iton do CHODESH HATNUÁ

g) Participo em todas as0do Snif

h) Traga novas mranhas, cp.» chaverim para o Snif

Enfim coopere para que a sua וגסה faça o maior número de pontos

A tabela de pontos está no CHEDER DE PING-» ONG.

Domingo para Bonime Mapilim tem TOM DOIS, êôpa, IOM Un,
A ה . ,

uma tardo e uma noite do cstudos sobre 122092, 71תוגה,0המה.

No85 SHALOM  



Bom, como do epistume no chodesh Hatnuá, fizemos a
tal de TeimafadIs.Deíi As oito e meia da matina do dia 13 de
outubro ela começou. E todo mundo ficou um tempao enorme chu-
tando uma bola, outros dando tapas numa bolaú . outros jogavam
um troço chamado totó(mas não é cachorro) outros jogavam com
umas raquetizinhas de madeiras, tentando atingir uma bolinha
de plástico.Desde às oito e meia até ao meio dia,
Foi ao meio dia que veio o tal de chur- O

   
28800 , ou melhor 3 carvavzinho assado.Os
mestres do churrasco passaram um tempao 6 DO

| ה\]

|
ו

enotme se sujando na fumaça e aturando um \
monte de gente enchedo a paciência 68- לד
les.Daí prá dar gôsto no churrasco êles 0000|
metiam a carne no meio das brasas e na Heron
areias

Daí. foram servir o churrasco.Foi aquele.

avanço, quase que um» chanieh leva e braço

do Zé Sergir, outro quase mordeu a mão da
Flora, outro quase enterriu a faca na bar-
riga ão mesmo Zé.Enfim foi um "pega" danad-
0 que se cúvia era só istc, cuando todos

comiam: , ₪ ; \ .

=Chomp inhoc !arghhh;burpichlonmPiglub-glubi

 

Então a sobremesa e todo mundo ficou consrão laranjas e dando
banho de laranja nos outros,A Rosane que o diga, ela levou um
banho de laranja genialia Ida levou um banho Ge farinha muito
gostosh e assim por diante... de notar que nao houveram as
tradiconais conversas das respectivas nojeiras como vômitos, cu-
tarros etecetera.Sianl que estamos 268200160 um pouco,
Daíx se rabriram os jogos.E todo mundo ficou dando chutes numa
bola(coitada!).Outros ficavam dando tapas numa outra bola que
tudo mundo queria passar adiante.Uns outros ficavam dentro de uma
sala mexando umas pedrinhas pretas e brancas em cima de uma
madeira cheia de quadrinhos .Uns doidossoutros jogavam um tal
de ping-pongiuma coisa maluca:raquet s nas mãos e dar com elas
numa bolinha de plástigo. 2
Lã pelas oito da noite não se tinha mais o que jogar daí, fon
todo mundo embora sem saber quem ganhou a Ichidíada. Agora,
Só nêste sábado vamos aber qual kvutzáã ganhou a Ichudíada.
Quel será?ta-tata-ta-ta-ta-(música de suspense)  
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Caro Tzofem durante o CHODESI
Os scus conhocimontos sóbro o
-

Pao sompro

nosso MOVIMENTO,

DOS DOLLOR a o

1) Estamos comemorando 22 anos

2) Entro os chavorim do movimento
, , »

quo ja chraectoristico em todo0
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