
 

 

 
 
 

 

 

 

      



. EDITORIAL

E POR FALAR EM ICHUD, EM RAZÃO DE VIVER, CÁ ESTAMOSדא

DE NOVO PROCURANDO VOCÊS1

PROCURANDO LEMBRAR O QUANTO É NECESSÁRIO SE COMUNI-

CAR,

O QUANTO AINDA HÁ PARA REALIZAR,

O QUANTO É PRECISO TRABALHAR,

E QUANTOS HÁ PARA SE AJUDAR,

O QUANTO É NECESSÁRIO VOCÊ TAMBÉM PARTICIPAR,

E O QUANTO É FÁCIL VOCÊ FALAR E FALAR, O DIFÍCIE É

FAZER VOCÊ PARAR E PENSAR = PESQLVER COLABORARI!

SHABAT SHALOM!

VANDA ITONUT

 



NESTA EDIÇÃO VOCÊ ENCONTRARÁ OS SEGUINTES ASSUNTOS

A) 4 redação escreve: Ideali

2) 1979 continua.assim - procurando lembrar que você
se comprometeu a trabalhar.

3) Ba Snif - relatório sobre as machanot e uma sáti-
ra da Asseifã,

4) Shirim - músicas das machanot
5) Pensamentos

6) Michtavim - cartas que chegaram para o pessoal e
que aqui publicamos,

7) O pessoal escreves
189(4.
2 eo a9) Comentario - uma estóriasm quadrinhos.
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A REDAÇÃO ESCREVE. e
— eatamem

5 Gaia

 

Pra tudo na vida, um sentido.
Ds 4

Um proposito ou um sentimento

nos guiando em determinada direção.

Em cada passo uma decisão

em busca daquilo que pretendemos alcançar

no encalço daquilo pelo qual nos propomos a lutar

Viver por viver

Estar por estar

Trabalhar por trabalhar

ue nao podemos araitar

u e não podemos acr:ditar

Para tudo na vida, uma procuras

Um vazio ou um valor

Nos levando para determinado lugars

Em cada laço, uma complementação

Em busca da fonte, Capaz de matar ה 4%

No encalço da ponte, capaz de unir a gentes

Viver por amar

Estar por gostar

Trabalhar por ter algo a realizar

São coisas que devemos procugar.

Para todos na vida, algo a realizar

às pequenas coisas, valorizar

Ter algo em que acreditar e pelo qual lutarse

Em cada passo, um sentido;

Em cada laço, um? procuras

Em cada vida, um ideal.

Viviam Faiguenblum  



M.CH/NÉ DE BQNIM WILESS

Chegamos nós, os Incríveis. Bacanérrimos (mistura de
bacanas com chiçuêérrimos), magnificos, Bonim velhos, exaustos a
da machané de Tofim-Solelim, quando as Maapilot exclamaram: /
Como vocês estão cansados! “Realmente nossa beleza está brevea:
mente marcada, mas continu-mos saborosos com sempre! -Responde
mos .

Sabíamos que a nossa missão fora maravilhosamente su
cedida. E nós, com nossa incrível mocéstia, recolhemo-nos para
nossas vivendas, onde imediatameante abarrotamos os nossos esto
magos com lauto lanches após cada um dirigiu-se para seu W.o é
onde enxaguimos nossos corpos cansadíssimos com um regado banho
(a não ser o Gino que na hora do banho invadiu a macieira da ca
sa do vizinho, onde o inexplicável aconte ceu: 0 rapazola subiu
na ârvore e ficou a gritar cesesperadamente com as pobres fru=
tase Será que não seria algum trauma adquirido com seus vhanie
chim? Eu sinceramente não sei, não lh» perguntei ainda, pois e
estive ocupadíssimo berrando com um cacho de bananas!)

Finalmente embarcamos no ônibus com destino ao Rio de
Janeiro onde seria realizada a tão esperada machanê Central e!
garanto a vocês que chegamos mais “pr»gados” que botão de cami
sa de feirante, /jcrescentamos um pequeno detalhe: o mais cansa
do de todos era o nosso chaver Bernardo que passou q viagem ine
teira jogando bolinha de gude, dominó, palitinho e outras divezr
tidíssimas princadeiras com a nossa sueridíssima ANY o

De noite dormims muito bem, presumo eu que sim, pois
o Michel dormiu com seu ursinho de 0610618 08 כ Paulo, o Gino
com um chaveiro de pata de coelho de Recife, o Dario sonhou com
duas macaquinhas (segundo ele uma era carioca 8 8 outra era pau
lista). O Jonas, Salmo, Prulo, Celso 8 o resto da "tchurma" pas
saram a noite jogando peteca, Chegara logo a hora de saída para
a machanés começou aquele amontoado de sacos de dormir; matas,
malinhas e maletas, bslsas, bolsinhas e sandálias (pensou bes=-
veira, h:in malanroi). Durahte » periodo de uma semana, pude-
/

, . . .ervar varias coisinhas, e dentre elas merece um destaque ese
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60131 o noss» amiguíssimo Cláudio Schwartze Preto e a carioca
uzy Kintã. Nessa semana de constantes facetas engraçadas, ti-

vemos vários jogos escáuticos e num deles tínhamos de tirar a e
reia e o sapato de cada atacante e arrancar-lhes acísquinhas da
chulé de seus pés. Ji em outros jogo precisivasos invadir acama
-amentos de outras kvutzot, e com espetos caçar galinhas que /
eram suas respectivas bandeiras. O jogo teria sido mais 0008=
titivo se não fossea falta de8 que foram assadas 3 co
midas antes da hora do ataque,  



 

à parte cultural foi 5 ponto alto da machané (segundo
as estatísticas a altitude seria de -10000 metros).

Mas tudo o que é bom acaba, e lá estavam eles, os ma
drichim chorando tais como bezerrss desmamados. À saudade 38 1
os atingira, e seus corações haviam sido cativados pelos sober
bos bonim velhos.

Mui saudosamente acabamos este breve rel-to, esperam
mos que tenhamos tanta paciência quanto imaginação para contar
novas mentiras a vocês,

Obrigado por vossa preferência e lembre-se: melhor g:
que um boné velho, só dois bonim velhos.

Assinado: Mácuca Cota

Jégue Sêibale
Maria!s Guezint

and Schleperais
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SHIRIM

O CAMINHO É À NOSSA INUÁ

 

bra os portões e veja a verdade
. / .Com muita chevra, com muita coragem

O mundo inteiro pra se conhecer
, x -O que nos queremos e lutar com você,

O caminho é a nossa Tnuá

Sionismo e aliá

O caminho é a nossa Tnuá

Pra um dia você se encontrar

, .

Juntos nos todos unidos em frente
, .Levando a Tnua em cima da gente

ra - / .Estenda a mao, vamos la chaverim
1-1 , 1 .Unidos nos todos no Ichud Habonims.

. , , ,
O caminho e a hossa Tnua

. . . 4

Sionismo e alia
. , ,

O caminho eg a nossa Tnuá
. A

Pra um dia você se encontrar.  



 

PRRA EL PUEBLO LO QUE ES DEL PUEBLO

Para el pueblo lo que es del pueblo
Porque el pueblo se lo gano

Para el pueblo 15 que es del pueblo
Para el pueblo "liberación",

Libertad ecra un assunto

Mal manejado por tres

Libertad era almirante

General o brigaders.

Refrao

Comer bien era mui raro

Comer poco era normal

Comer era subversivo

Para ol senior general

Refrao

. a .Era un acto de violencia

La alegria popular
. . a .El pueblo tiene paciência

Con el senior militar

Refrao

Estudiar era pecado

Clandestino era saber

Porque quando el pueblo sabe

No lo engana un brigader

Refrão

Prohibiremos la esperanza
E ,

B proibido esta nascer

Porque quando el pueblo sabe

No lo engana un brigader

Refrão



Y al pais lo rematarôn

Y lo remataron mal
Lo partieron en pedazos

Y ahora hay que volver-lo à armar

Refrao

Y ahora el pueblo está em la calle
» Cuidar e a defender

Esta pátria que ganamos

11562888 06/6

6+ניב
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PENSAMENTOS

“Somente uma vida vivida para os outros vale a pena ser

É , 2 0 .“E muito facil ser bom. Ma- difícil é ser justos
י=,.

que seכ
“Quando nao se tem o que se ama, e preciso amar

“A honra de teu vizinho seja tão preciosa quanto a tuas
“Nao devemos tWecar em uma ferida, se não temos com que"
סב

“1 vida é uma pedra amolars ela te desgasta ou te /
que feita.

Sô amarracos uns apos outros é que so escalam certas /
montanhasso

]
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afia, conforme » motal' o

Quem caiu 8 8 ergueu, ganhou um passo el
“Coragem é a capacidade de cumprir o dever, mesmo quan-

do se morre de medos,

“Quem procura um amigo sem defeitos, nunca encontrará um
amigo.

“Cada homsm é um domador le feras que são suas paixões.
*, Única maneira 'e ter um amigo, é ser um delas
Não traz cansaço o que é feito de boa vontade.
“Ser rico é saber contentar-se com o que teme
mimar é regórizar-se com a felicidade do outro e dela /

fazer a sua própria felicidade,

*Pode-se viver no mundo uma vida magnífica; quando se sa
be trabalhar e amars trabalhar pelo 008 8 ama, e amar aquilo em g
que se trabalha,  



ד

, .

Mario,

Meu docinho de coco, estou apaixonada por você, sou mui

to tímida e por isso não tenho coragem de chegar imais.

Seja mais atento ב sua volta e à meu olhar de apaixonadas

I love you, Babyl

Mil Smacks

Rosa Chock

$9999999999999955

Saulzinho,

4 , 2 2

Soube que teu apelido na machane foi be de galinha", o

que eu não admito, pois um nome tão vulgar a uma perna tão SEXY

iCeus, de um fa secretos
--

,

Passaro Azul
"7

$5999999999999999995

Klein

Depois que você emagreceu, meu sangue de gavião começou

a se acender e eu estou pegando fogos

pesar da diferença de idade na qual não acho que seja

muita, parece a única barreiras

QUE AS BARREIRAS SEJAM QUEBRADAS

BE IJOS DO

VULCÃO

99999999999999999935

O PESSOL ESCREVE

AOS HERÓIS DE TZAHAL QUE TOMBARAM EM COMBATE

hos jovens da Haganá que lutaram por Israel e pelos que

não conseguiram vê-lo surgir. /os jovens e mulheres do Palmach que

largaram das suas famílias e as que já tinham perdido n: Holocaus

to e ligaram sua s vidas a um fio de esperança, chamado Israele

Aos veteranos que em 1956 deram suas vidas para manter!

um estado soberano e que para todos nôs é um símbolo de alegria e

1

nos jovens combatentes de batalhões que tombaram na Guer

ra dos Seis Dias e que mais uma vez rechasaram 0 inimigo. Aos que

no Sagrado Yom Kipur perderam suas vidas.nas trincheiras e bata -

lhas para manter o Estado d Israel vivos Por aqueles qu: morxerame
. ns Fi

nada mais podemos fazer - nao ser relembra-los em nossas precas ע  



“mas as crianças são nosso futuro e npsso presente.
Por aqueles que cairam em Sharm el Sheik, Gaza, Latrun º

no Sinai, e nas emboscadas covardes dos Fedayn, acobartados por um
lcuco chamado Yasser Arafat, chamado por Menachem Begin de o Idi
Anin dos palestinos, tanto mal tem causado aos kibutzim e ao povo
de Israel, matando civis que nada tem com a sua guerra suja.

Chega de sangues, chega de mortes.
à vida é um bem precioso que depois de perdido não mais

volta e aquele que partiu não mais verá 5 sol nascer, a chuva cair,
as omdas do mar, a neve rolar, esse que partiu é um estranho, mas
é com se fosse um tio, um primo, um irmão, Ele vai, mas permanece
a sua memória, Aos parentes e amigos, pais e irmãos que choram a
sua morte só resta 5 consolo. Israel ganhou a Palestina para fazer
lele seu estado por direito, mas teve que conquistá-lo pedra por?!

ק6 908 , passo à passo, Sangue àrabe 8 sangue judeu já fora derrama
dos d:mais e se não houver paz, quantos tios, primos e irmãos nôs
e cls não perderemos ainda?

Que haja paz, mas uma paz verdadeira, uma paz duradoura,
uma paz que não ameace a soberania do Estado de Israel,

LESHANA HABAA BYERUSHALAYM

SHALOM MALECH, CHAVERIM

Fernando Potrik

3999989999959995
MENGELE CASSADO, EST»RI, STROESSNER SE AFASTAN

o DO MIGO?

“1 revolução de Simon Wiesenthal, o catador número 1 de?
nazistasg feita na terça-feira, diak7 de agosto deste ano, foi /
que havia recebido uma carta da ONU onde dizia que o presicente !

1

-

do Paraguai, Alfredo Stroessner, cassara a cidadania paraguaia con
ceiida em 1959 ao médico alemão Josef Mengele, o mais espetacular
de todos os nazistas ainda soltos pelo mundo e responsável pelos!
piores crimes cometidos ns campo de concentração de Auschwitz, du
rante a 22 Guerra Mundial.

O Embaixador Paraguaio em Washingtom, afirmou que Menge
le Seixou o Paraguai há muitos anos e "núnguém sabe onde está! e!
lembrou também, que pelas leis paraguaias, perde a cidadania o es
trangeiro nat ralizado que se afasta do pais por mais de dois /
ano 0 o

Weisenthal diz que Mengele resádia naquele pais há vin-
te nos, e segundo ele, quando Mengele se desloca pelo país, uti-
liz» uma Mercedes preta, guarnecida por quatr: guarda-costas. /
Ele possui uma casa bem protegida em Puerto Stroessner, umavila '
incevassável em San intonio e passa a maior parte do tempo numa /
zona militar proibida a estranhos. Frequenta, também, o clube ale
mão na capital, onde goi visto, há cerca de dois anos, embriagados.  



 

.
> ,la de seu equivalent na Nicaragua, Strnessner.

2 e 9

Com a que

poderia estar tratando de se precaver dn essexada investida inter
nacional contra o seu regime e para tant» estaria disposto a des-
vencilhar-se juridicamente de nengete e da decisão de conceder ou
não a sua extradição aos palsec com direito de pedí-la - Alemanha,
Áustria e Israel.

Quanto q Mengele, na pior das hipóteses, ainda contaria
em tese, com um refúgio muito próximo d> Paracuai - o Brasil. Não
lho terá escapado, que, as recusar tempcs atrês o pedido de extra
dição de outro criminoso nazista, Gustav Franz Wagner, » Supremo!
Tribunal Federal Brasileiro oficiou jurisprudoncia no qual seu ca
so se encaixa à perfeição - tanto quanto Wagnc >, Mengele cometeu?
seus crimes há mis de vinte anás, caindo, poitanto, nos limites a
88
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Maapilim: Quanto a essa Shichvá, a qual considero im
portantíssima, agradabilíssima, dulcíssima e cossatíssima tenho
as seguintes e sábias palabras para Vossas Ilustríssimas Cacho
las: "Oceis, vão trabaiã, sinão vão carcã adubo no asfarto e /
fazê cresce pepino roxo! E tenho dito"!

Magshimim: sem comentários ao grandioso trabalho da"
nossa mais ativa e conciente shichvã.

Bogrim: São os representantes do povão, e segundo a!
vontade de Deus são os "escolhidos", Esperamos que essa alta *
casta, essa alta estirpe, essa barricada de feijao podre deci-
da com sapiência os nossos detinos. (c nselho) se você notar &
que já esperou demais lhe receito "chá de napo do deserto" ou s
então o "tômico longa vida").

Dando continuidade nesta mesma Asseifã, contamos com

a participação especial de hovos chaverim, dog quais, notei que

um deles guardava com o seu par de mãos, algo entre suas pernas

Notei, também, que o mesmo fazia uma terrível cara de dor. Cla
ro que não revelarei o seu nome, pois a minhs discrição e a mi
nha ética estão acima de qualquer coisãs

Ness» Assembléia ocorreram altos e baixos como noutra

qualquer, nela escolhemos nossos representantes, em outras pala

vras temos o ovo e logo teremos a omeleta, portanto pessoal, bo

tem óleo na frigid-ira e mãos à obral

Cordialmente o vosso sempry “uerido

TIÃO CALABOCA

descubra-me se for capaz

9999999999999999998

MACHANÉ DE My.PILIM

Machané de Maapilim realizada entre os dias 22 à 27

no Sítio do Sossego.

Houveram palestras muito bem colocadas pelos madri-

chime à tochnit de manhã era "Concepção de Vida" e à tarde eram

divididos em quatro chuguim sendo que cada chaver poderia esco

lher dois chúguime Os assuntos eram: Palestinos, Sionismo So -

cialista, Nacionalismo Judaico e Valores da Golãs.

Na Últim noite foi feito um resumo de cada chug por

nós (chanichim).
Em geral este seminário foi muito próveitoso, princi

palmente pela chevrá que talvez pela diminuição da nossa shick

váhouve um maior entrosamento.
*
” . o . 2% . .

» noite eram feitas dinamicas de grupo ou fogueiras  



-

Maskir - Mário

Chinuch - Saul, Elizabeth, Sarita

Tarbut - Salmo, Any, Yona, Lia, Gino, Tamara,

Saul, Vivian, Fernando, David, Celso, Sarita Ki

Moadon - Jonas, Lia, Michel, Salmo Re, Lia; /

Dario, Paulos

Itonut - Vivian, Any, Lia, Rosane, Gino.

Mischakim e Tzofiut - Rebeca, Giselda, Dario, Fernanda, /

Miriam, Michel, Andréa, Daniel, David, Allan

Shirim e Rikudim - Any, Andréa, Yonas, Giselda, Rebeca,

Fernanda, Daniele.

Kishutim e Homanut - Rosane, Tamara, Vivian, Daniele, Re

becas

Guisbarut - iriel, Celsos

99999999999999999995

UM DIA NA ASSEIFÁ
-——e

Nós, do Ichud Habonim, realizamos no último domingo,

dia doze de agosto de mil novecentos e setenta e nove, mais uma

memorável reunião de cúpula, a formidável, inigualável, insupe

rável e responsável Asseifá Klalit.

Dela participou a “Creme de La Creme" a verdadeira /

nata de nosso movimento que 8 representado por:

Bonim Novos: esse ê o pessoal novo, portador de idéias

renovadoras SS (Supumpa Serelepe). Sua Maskirut é "grandiosa -

mente" representada pelo supinpíssimo, serelepérrimo Décio, cu

ja glória 66 8 inigualável a sua alturas, a qual so é comparada

às altitudes do Monte Everest. Realmente 6 0 pessoal que eu /

classifico como "carne nova para o nosso açougue",

Bonim Velhos: são o movimento movimentador, são aque

les novos madrichim, com aquelas suas velhas piadas e que sol-

tam de suas línguas aqueles provérbios memoráveis, como a "dan

ça dos pés pulando ma areia fervendo'', ou "pode vir quente que

eu estou fervendo", Sempre estiveram em constante colaboração!

com o Maskir no semestre passado e neste que agora se inicia /

certamente repetirãoa dose. Mos a sua filosofia de trabalho den

tro da Tnuá é a incrível mensagem, anotem: "Trabalharei mais /

ainda! ou "Já vou, Cacilda está me chamando".

 

 


