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Como já é de praxe, publicamos os
= nomes dos chaverim do Shnat e do

( ., a > ofala Sarin.
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de para dar um shalom e lehitraot a todos.

Referimo-nos aos chaverim do Garin

Aliá e da Kvutzá de. Shnat Hachshará, os primeiros, 9
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shará da Tnuá que permanecerão um ano distanciados do
ari dE

Movimento.

 

  
de chaverim da- Tnuá e aliot daqueles que não pertencem

a Movimentos Juvenis. O Garin aliá mais especificamente,

é fruto de uma vivência da dinâmica tnuati, de um traba-

lho de outros que os precederam, de uma formação ju-

daica e sionista consciente e uma maturidade signi-

ficante.

  
O mérito de todo trabalho tnuati wY

consiste na formação go chaver para sua a

+ tuação renovadora na, sociedade 1828-
eli, e nesse sentido é que con

siste 'a grande influênci
da Tnua em Israel, i
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que farão aliá dentro de um marco tnuati, e os se -

gundos, que constituem o machzor zain de Shnat Hach-

Há uma grande diferença entre aliá A)
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Snif Rio em preparativos para a sua grande Messibáã do Chodesh Hatnuá

terá como tema principal Jerusalém de hoje e de ontem,
- . . . . .

Para aqueles que quiserem participar dia 14 de novembro na Hebraica

do Rios

Snif Curitiba não fica prã trás não!! Também terã sua Messibá de

Chodeh Hatnua no Centro Israelita do Paraná (como de costume) no

dia 7 de novembro. O tema princival é áliã o Mitiashvut = Kadima,

MESSIBÃO!

Messibá mesmo será no dia 7 de novembro nos pampas gauchos, a

gauchada já está "vibrando!" com o nôvo Moadon. Diga-se de pas-

sagem que o Zé Sérgio e o Buka não tem mais lugar no bigode para

esconder seus sorrisos de eatisfação.es Parabéns ao Vaad Hanoar!  
 BAHTAT QNS

É o último iton que surgiu na Tnuá - Pelo jeito os ''cocos!! receberam

uma dose de Tnuá cavalar durante os dias da Veidá! É benra Hanagã tomar

cuidado que o golpe vem de baixo, já dizia2

“e.

9 HN 4 Dede ,

De vento em popa. À Kvutzã do Shnat esta estudando suas futuras atividades.

Os chaverim voltaram satisfeitos de Beit Berl, e tudo indica que o Machzor
. - ma

dalet terminará o restante do Shnat com nota 10. Em breve 6les estarão entre

nós 4

 

TIKVATONe.

fiste iton quo tem saído regularmente (mais do que a igueret), transfor-

mou-se num monopólio da kvutza Ierushalaim de São Paulo dado a Ralta de

colaboração dos bonim de outros Snifim,

   



 

 

ALGUNS DETALHES DO ACORDO U, 8,8 e

ל

Avós mais de 30 reuniões realizam
das em Wushinton entre o embaixador rus-
so Anatoly Dobrymin e o sub-scretário
de Estado Joseph|Sisco saparecoram as
seguintes sugestões 3

E nquanto estejam encaminhando-se .
as nogociaçõos de paz,uma força da ONU,
controlada pelas Quatro Potências ,cuida-
rias das áreas conquistadase

Quanto aos acordos finais,haveria
correçõos nas ftontoiras, a Faixa de 8
toria um novo estaimto,c todos os territó-
rios conquistados, seriam desmilitarizado

e voltariam para a antiga administração.

ELEIÇÕES EM ISRAEL

Ao que tudo indica houve poucas al-
terações na escolha do eleitorado, perden-
do o Partido Trabalhista algumas cadeiras
o o elcitorado árabe aumentado a sua Fen-
dência para a esquerda e

ISRAEL PODERA BOICOTAR O CONSELHO
DE SEGURANÇA

Dois jornais israclenses noticiam
ram ante-ontem que Israel pode boicotar
o Conselho do Serurança da ONU, devido ao

82 8 nagyele organismo
rcio menos atê que os dois israelenses
detidos em Damasco desde o sequestro do
aviao sejam liboradose

. דדיוסט

INDIA, RESTRINGE RELAÇÕES COM OS
ARABES

A India reagiu à bofetada na face ro-
000108 durante a conferencia maomotana de
"cúpula", quando a pedido do Marrocos ce Pa-
quistão ,sou embaixador foi solicitado a
retirra-sEm consequencia disto chamou os
sous encarrogados de negócios da וע
Marrocos 60 Jordanias

Bem como realizou -se na ONy um encgn-
tro entre os Ministros de Relações Exterio-
ros 68 1018 8 Israel,abalando principalmen.
te os elementos cgipcios pró-Indias

BATNUÁ

ICHUD VENCEDOR DA INTER.TNUOT CULTURAL

Com a participação dc mais de 250
Chaverim de Tnuot ,realizou-so a Iº Inter-
uot.cultural , para comemorar o Chodesh
tnuãe

Parabens ao Roni,que organizou e a
jequipe composta desDan, Esequiel,Moisses
PtorchsJulio, ZevisRoberto,Marcos, Arnaldo
Rubens Mau,e Luciene

NOIVADO 4 UA q RAQUEL

A IGUERET não pode esconfer a sua
batisfação ao anunciar em primeira mão
o noivados de dois queridos chaverim
ossos em Erotzjos chaverim Raquel e Uas

Hasaltov t

MAIS UMA MASKIRA DE SNIP

Em uma Assoifá Klalit(quenteses )pcle-
Beu-sea nova miskirut sendo Tema a
maskirá do snife

Ao Miguel que deixa08
assinalgr que a sua sericdade,respeito
lo nivel de trabalho foi igualado por pou-
bos atô agora e que o seu trabalho feito

hos ultimos 2 anos seja continuadoses

IMFRESSOES DO RAYMOND SOBRE RECIFE

3| התנע RECIFE E UMA REALIDADE,
8 CARTAS DO MAX q DA MASKIRUT EO VERIDI”.

AS ,ossas eram ase mais comuns
do Raymond;quando todos o indagavam so-
bre o snif. Nas atividades em que partici-
pau tinha cerca de 40 bonim e 50 tzofim

ןפ

םאדפ480ת\טנפ..תתמקגתגשמקגתה.
A MESSIBA E AS VISITAS

Dia 9 marca uma grabde data«Chaverim
de todos os snifim virão-visitar a mova
bedeo e assistir a messibão

KINUS NACIONAL DOS VAADEI NOAR

Ficou dBsfinitivamente marcddo para.os
dias 21 e 22 de novembro na HACHSHA 
 

 



 

De Porto Alegre nos chegou a nova mas-

kiruts O snif Recife está passando por uma

Moadon,8בdaוMaskix - Breno fase dificil com a perda do antigo Moa
> . a .. . Esta agora funcionando nas dependenciasGuisbar - Marion 9 8

Trotiut => סב do Centro Israelita, e Kol Hakavod para

Tarbut - Sulinho

Kishut - Clarice

a kvutzã Nitzachon que entrou em cheio

para as atividades de snif. A nova Mas-

kirut ficou assim compostasItonut = Quita

Moadon - Melão Maskira - Evania

Merakezet Tzofim - Ana וס >
Merakez Solélim - Jablonka VARAapos indo

Moadon - Roberto

Tarbut e Kabalat Shabat - Kurt

Tzofiut - Rubem

Itonut - Zenaldo

Kishutim - Kvutzá Tikvá

O snif P.A., está funcionando de vento

em popa, e ouvimos dizer que a Taís está

botando prá quebrar e que só uns 300 chani-

chim assistitam a 2º peulá de kvutzã. Soubem

mos que o Schmuel está dando peulá para

kvutza mista, ou seja, com bogrot...

O snif Rio esta se reorganizando com uma

nova maskirut, esperando obter sucesso na cam-

panha de vinhos ל
א

Maskir - Dib Cohen qr
Sgan-maskir - Babuba 2%
Encarregado Zona Sul - Benjamin o

Ttonut - Jakson |

Tarbut - Márcio

 
Guisbar - Cláudio (Xonxon)

 

Moadon - Jaques Fidelman

Chinuch - Berné (mineiro)

 

Os chaverim da kvutzã Palmach entraram em cheio na nova maskirut de São Paulo,
que está se concentrando para a big messibáã de Pessach, e depois da campanha de |
vinho obter sucesso total com a venda de mais de 900 caixas. Kol Hakavod para os
chaverim do Vaad Hanoar que ajudaram ativamente ativamente na campanha,
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