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PROGRAMAÇÃO DO CHODESH HATNUÁ 

2 - domingo - Asseifá Klalit 

7- shabat- 19,30h - Shabat para tzofim e solelin. 

21,00h - Shabat de bonim para cima. Tema: Guerra de Yom Kipur. 

8- sabado- Atividades para tzofim e solelim. Competições do chodesh. 

- Peula chevratit de bonim para cima- Jogo escâutico na praia e jo- 

e brincadeiras no Snif. 

9 - Peulot de bonim, maapilimfmagshimim/bogrim. Filme no snif. 

14- 808-548 shabat- 21,00h- de bonimpara cima - Tema : Judeus no mundo (Rússia). 

15- passeio de tzofim e solelim, 

- Peula chevratit de bonim pra cima. 

16- Tiul de bonim pra cima com iom sport no local, e peulot. 

21- shabat- 21,00h de bonim pra cima- Tema: Juventude. 

22- Atividades para tzofim e solelim. Competições do chodeshe 

23- Praia, churrasco, (almoço no snif), músiva e peulot. Tudo no snif. Bonim 

pra cima. 

28 shabat- 21,00h de bonim pra cima- Tema: Trabalho. 

29- Encerramento do chodesh para tzofim 6 solelim. Entrega de semalim, prê- 

mios, apresentações, e etc. Mifcad de encerramento. 

- Festa de encerramento com traje de gala ou pijama. Bonim pra cima. 

Z0- Seminário para os madrichim na Arshara Achsharã. 

6 de outubro - S5& feira- Peula com o Dov Samir. De bonim pra cima. 

Todas às terças feiras - chug de rikudim. (não só no chodesh) 

Todas às quintas feiras- Pré chug - Para bonim velhos e maapilim.(não só no chodesh) 

Propostas para peulot chevratiot- Noite do chalutz 

- Noite do pijama 

- Baile de gala 

- 0155 8 

- Filme com debate 

fodas propostas apresentadas servem como sugestão para todos os snifim, e todas 

são peulot internas, isto é, no snif. 

Ê provável a realização de um chug limud em uma data a ser marcada. 

Sem mais, despedimo-nos. Lehitraot 

 


