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IDITORIAL

ahalom chaverinl

e
הד ostã o Alon ashobat nais umo voz notiricando todos os aco

tecimentose.

Antes de tudo, queremos desejar a vocês um ano repleto de ale

grias, paz, felicidade, progresso e trabalho dentro do Ichud Habon

Este Alon é dedicado à este Ano Novo no qual esperamos que c
Paz se concretize, e à você, do qual esperamos que aqui dent

lizes
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, < 2
O resto, esta nas paginas que se seguem.

SHANÁ TOVÁ III!
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ROSH HASHANÁ

O início do ano judaico é especialmente solene,

Não hã evocações religiosas ou recordações da vida rural de 18-
rael. É uma festividade essencialmente religiosa, destinada a colocar
o indivíduo diante do Duplo Tribunal de Deus e de sua própria cons =
ciência.

O Toque do Shofar empresta especial autoridade a Rosh Hashaná.
Maimônides afirma que o Shofar é um lembrete à alma humana, con

vidando-a à meditação e à purificação. O chifre de carneiro recorda/
também o sacrifício de Isaac, símbolo da fé e da integração do povo/
judeus

Rosh Hashaná tem ainda uma conotação cósmica: a Agadá relata /
que foi neste dia que Deus criou o Universo, O Julgamento Divino é

proferido nesta ocasiao, de onde a saudação tradicional: "Le Shana
, . . . . . : - .Tova Tikateivu"- que sejam inscritos para um ant prospero e rfeliz, ]

ESCOLHIDOS

Escolhidos,

eles viram Deus.

Nasceram das guerras para vivex nas perseguísoes,

E fugiram.

Prometidos

à Terra Prometida,

viram nascer guerras para sobreviver.

E lutaram,

Prometidos,

a Terra Prometida, ]

viram o fogo de muitas guerras renascer,

E ficaram.

Prometidos,

à Terra Prometida,

viram o mundo como ele é:

Entre as lágrimas viram a alegria,

Entre o sangue viram o amor,

Z entre as guerras viram a Paz.

Faz agora cinco mil setecentos e trinta e nos >nos  
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Prometidos,
\

a Terra Prometida,

viram a promessa da Paz nascer
זר

E acreditaram.

Prometidos,

à Terra Prometida.

viram Begin ceder,

E esperaram,

חם""ידי₪07ל56ד

Papai

Estão regre ssando cansados e

e milhares iguais a ele

enpoeirados, com uma barba enor-

me c a pele queimada. Tristes, alegres e felizes. Mais uma vez eles

tiraram as roupas encharcadas dº po e de suor,

Papai voltoui Amanha ele voltara a trabalhar e tudo voltara a

ser como antes costumava ser.
; e

Mas entre nos
7 . 27% Da /

Ha uma criança que choxa , orfa e sua mae que tambem chora,

Ele nao voltou paxza casa e

sangue a vitória dos companineirusgas E
+ " ,

ra nos que nada mais sera וו

As cicatrizes da gueu Toxar

vidas.
.,7ו

As arvores no trepvuscuio cor de

mo se tivessem inclinado suas voioas

olhos em e8

Havera ou

Mas

seios, 0

e
ros

vezes mais. por lengo

nos pas por um 1

ouvir falar dos bravos,

pais e irmãos quo cairam e

mente em nós.

não

TREE

CS Su:

“alhadas

longo tempo.

4 ₪

voltara. Ele pagou com seu /

subitamente torna-se claro pa

3 SO rs

para sempre em nossas

. . - .

sangue oscilam em silencio,co

balançantes e levantassem os

o vento soprara pelos galhos muitas
+

tempo, a cal branva brilhara /
. . 4 .

teremos o privilegio de

àos melhores dentre nossos rapazes, dos /
. - L E ₪ ,

cuja memória está impressa tao profunda

Talvez chegue o dia em que precisaremos mais lutar pelo /

direito de existir, nem pela defesa do nosso país.

Talvez,

Dorit, 14 anos -

Kipuiz Ramat Hashofet.

= ₪ "6 ד" 7 Yo n "* 2 דהתר"ם e Rg a ig o qn 5

PAZ NÃ TEREM

Paz! Nas ruas de Telaviv,

feira, foi carnaval, "Shalom Alcichem?

Paz 3Conosco".

ב6
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No ls

ao longo de

AOS HOMENS DE BOA VONTADE

/ .

toda a ultima segunda-

cantava a multidão, “Que a  



..י*

No Cairo, a animação nao era menor,

Em suma, o acordo que Sadat e Begin assinaram em Camp-David:

A Península do Sinai: O Egito em três meses, depois da assi-
natura de um tratado de Paz entre os dois países, volta a ter so-

beranis total sobre a regiaos Israel retira seus soldados e de smon

ta fortificação na península, no prazo de um ano, e em troca ganha

dos E.U.A. duas bases militares no deserto do Neguev

Cisjordânia e Faixa de Gaza: Dentro de um período de cinco am
anos, a autoridade sobre as duas regiões será gradualmente trans-

ferida para seus habitantes, organizados politicamente; a presença
militar israclense, também nesse prazo, sera reduzida a algumas /

concentrações, em pontos ainda a serem determinados, para garantir

a segurança de Israel,

Colônias de Israel nos territórios: No caso do Sinai, os po-
oamentos serao desmontados a partir da assinatura do acordo de /

paz, dentro de no maximo 3 mesess quanto à Cisjordânia e Gaza, Is-

rael compromete-se a impedir novas implantações ce eventuais amplia

ções dos já existentes,
À questão palestina: Nenhum dos acordos à ela se refere ecspe-

cificamente, Fica estabelecido apenas que terminado o prazo de cin
co anos sera definido um novo estatuto às regioes de Gaza e Cisjor

dânia, & para discutir isso se reunirão representantes de Israel,

Egito, Jordania e delegados locais, assim como outros palestinos.

Jerusalém: Não hã nenhuma referência nos acordos. As partes e
acertaram apenas a divulgação de cartas esclarecendo suas podições
sobre o assuntos

Revista Veja - 27/09/78

FOFOCAS
NOTA: Em resposta ao artigo publicado no último Alon Hashabat

que assim se intitulava: “Esticando' crianças baixas em Haifa, a É
turma das baixinhas do Ichud Habonim (que não são poucas) publica:
Porque cu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha /
altura. (Alberto Caciro),

Neste Último domingo realizamos um pic-nic que apesar da pou

ca gente, da "política", 0 da falta de comida, estava sensacional.

*Estã dando no Ichud uma crise de alergias As vítimas são...

*Raquels: com 16 anos de experiência politica. exerceu vários

cargos públicos, inclusive chegou a ser madrichã do Ichud Habonim,

votou para o projeto de qualificaçao para o Ichud Habonim. Votem na

Raquel, cla entende de "política".
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