
    

 רורד םינובה

 תיצולח רעונ תעונת

“HABONIM DROR” 
sSNIF SÃO PAULO 

RUA TOCANTINS, 
— CEP 86 

  )010( 220-7220 - sÃO PAULO - BRASILדפו

são Paulo, 7 de novembro de 1988. 

MACHANOT 
— HABONIM DROR 

Como em todos OS anos nos meses de pezembro 
€ Janeiro / 

sao realizadas
 as tradiciona

is Machanot 
do Movimento 

Juvenil Habo 

nim Dror do Brasil. 

Estas machanot representam
 O encerrament

o de nossas ati 

vidades durante O segundo semestre € sao muito esperadas 
pela nos 

sa juventude 
pois nela OS jovens encontram 

um ambiente 
sadio € / 

gostoso. 

Nestas machanot oferecemos 
um ambiente judaico na natu- 

reza, atividades
 culturais,

 jogos; danças € muito mais, com moni- 

tores especializa
dos e snhlichim.   

Estas machanot 
são uma otima oportunida

de ,paçê 
os 10- 

quo 
  pa tooססי*.<'

vens que nao conhecem 
nossas atividades

, de iniciaremnv
em nosso 

mo 

vimento. 

Datas € ךר 5 das machanot: 

o) a eo de dezembro 
- Local: nosso sítio em Tpiuna — SP 

para jovens de 8-12 anos». 

os a 30 de dezembro 
- Local: nosso sítio em Ibiuna - sr 

para jovens 46 13 ₪ 4 anos . 

MACHANOT CENTRAIS 

1189 8 23/1/89 - Local: nosso sítio em 8ךס1וגת - SP / 

para jovens de 14-15 anos. 
: 

17/1/89 a 23/1189 - Local: Betim - Belo Horizonte para 

jovens de 15-16 anos». 

segue ...- 

    

 



  

“HABONIM DROR” 
SNIF SÃO PAULO 

RUA TOCANTINS, 108 - CEP 86 

TEL: (O!) 220-7220 - SÃO PAULO = BRASIL 
 רורד םינובה
 תיצולח רעונ תעונת

23/1/89 8 30/1/89 - Local: nosso sítio em Ibiuna - SP 
para jovens de 16-17 anos. 

23/1/89 a 30/1/89 - Local: S.F. Paula (Rio Grande do Sul) 
para jovens de 17-18 anos. 

Nas machanot centrais participam jovens do nosso movimen 
to das cidades de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 

Curitiba e Porto Alegre. 

  
Para qualquer informação dirigir-se a: 

Denize: 67-8737 

Dany |: 227-9743 

Marcelo: 67-3784, ou à 
Nossa sede na R. Tocantins, 108 - Bom Retiro 

F.: 220-7220. 
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