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EDITORIAL

Chegamos, hoje, ao nosso segundo Iton. Ainda há muito por fazer e
melhorar, mas já estamos satisfeitos com a boa repercussão do primeiro de

umasérie.

A divulgação é um meio importante para qualquer grupo. Por meio de

itonim (informativos) e outras formas, como o Itom Kir (jornal de parede),

podemos manter, obter e aumentar o contato entre os chanichim e as

schichavot bogrot e também entre a Tnuá e a comunidade.

E sempre importante que todos venham a ter o interesse pela leitura

tanto de nossos artigos como do Iton Kir e outros veículos, como uma forma

de aproximação com nosso movivento.

Para os chanichim, esse é talvez, um iton maiis próximo do que o

primeiro: com brincadeiras, noticias sobre seus maidrichim e suas atividades,

e outras coisas, nunca se esquecendo do lado intelectual que é nosso dever

mantê-lo.Esperamos que todos deêm-nos suas sugestões, críticas ruins ou
boas(!).

Como em Pessach, que se aproxima, devemos sempre continuarmos

unidos e caminhando juntos. Atravessando desertos ou oásis, pedras ou
montanhas, para alcançarmos o nosso objetivo...

Ale Vehagshem!

Vaadat Itonut  



ATUALIDADES:

- Às Haboníadas se realizarão nos dias 10, 1 «e 12 de malo,na Hebraica do
Rio de Janeiro. Participarão “atletas” de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife. As shichavot bogrot Já
devem Ir malhando e entrando em forma para ver se dessa vez a gente
traz o caneco prá casal!!!

- Nesse sábado as shichavot de mordim e imaapllim terão sua primeira
peulá com o Arlel Zitman, boguer de São Paulo. A peulá de mordim será às
1O da manhã e a de macpilim às 6 e meia da tarde. Aproveitem !

- Também os bonim terão peulá com o Salo, às 6 e meia da tarde, no snF.
O horário das próximas peulot será marcado com a kvutzá durante a
peulá.

- O seder de Pessach para shichavot bogrot será no dia OS de abril, na
casa do Dror. Mais informações virão na sequência...

- A atividade sobre os atentados, no da 23 último fol muito legal !!!
Esperamos que a sua continuação seja tão boo ou muito melhor do que o
início: Não esqueçam-se de pesquisar sobre o assunto pora que
cheguemos a alguma conclusão. Será realizada no dia 6 de abril, sábado
que vem,
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É uma terça-feira quente, e a
falta de ar condicionado trans-
forma a sala do delegado Moura
em um forno

— “Você viu estas manchetes?”,
pergunta ele, com visível mau
humor.

“Vi”, responde você, o grande
detetive “e a Imprensa realmen-

te fez com que: vocês pareces-
sem estúpidos, por terem deixa-
do os ladrões do banco fugir. Afi-
nal de contas, o lugar estava cer-

cado.
Moura atira o jornal em uma

cadeira.
"É verdade, mas como

podiamos imaginar que a

quadrilha fúgina em um

carro blindado? Eles con-
seguiram nassar sem

problemas pelo bloqueio

Claro que. mais tarde,

descobrimos que o carro

tinha sido roubado da

companhia uma hora an-

tes Mas at já não adian-

tava”

Mexendo os pauzinhos

Como deslocar quatro palitos para forma:

três triângulos eguiláteros?

Você é o detetive
Moura olha então para a por-

ta, e resmunga, ao ver o conhe-
cido-delinquente “Rato” Vieira:

“Eu sei muito bem que vocês
não confiam em mim, mas des-
sa vez tenho coisa boa”, diz Viei-
a. “Um dos ladrões do banco re-
solveu se entregar.”

“Como você sabe disso, e
quanto val nos custar?”, pergun-

ta o delegado.
Rato hesita um instante:

“Apenas 10 mil cruzeiros.
Não é muito, e eu também preci-

so ganhar alguma coisa. E olhe,

dessa vez a informação é segura
Ão chegar em casa anteontem, o
carteiro estava entregando uma
carta de um velho amigo meu
que, por acaso, faz parte .da qua-
drilha que assaltou o banco. Na
hora de repartir o bolo, não lhe
deram nada, e agora ele quer se
vingar. Na carta, ele pede que eu
me encontre com ele num certo
lugar, onde me dará a informa-
ção, desde que eu lhe entregue
um bilhete que possa usar mais

tarde como prova de que ajudou
a capturar os ladrões. Tudo 'o

que você tem que fazer é
me dar a grana e o bilhe-
te,'e eu terei a informa-
ção. Se você me seguir,

ele não val aparecer

fiar em mim.”

ÃO Ouvir Isso, você
manda pôr Rato para fora
da delegacia e comenta:

“Essa história do Rato es-
tá completamente fura-

da”. Por quê?

Mas, dessa vez, pode con-
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Respostas no verde

“Caracol alpinista
- Um caracol resolve escalar uma pilha de doze tijo-
los. Durante o dia ele consegue subir três tijolos, mas
durante a noite escorrega dois tijolos. Quantos dias

e quantas noites ele vai demorar para chegar ao topo

 

  



 

Respostas,

 

eme er em doe

Você é o detetive * Mexendoos pauzinhos
Se hoje é terça-feira; Rato
não poderia ter recebido a

)carta anteontem, pois era
:domingo. o dia de folga dos .
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Caracol alpinista

O caracol chegará ao topo :
da pilha de tijolos depois de |
dez dias e nove noites. E isso

porque, apesar dos escorre-
gões noturnos, ele ganha
um tijolo a cada 24 horas.

Dessa forma, portanto, ele

estará no nonotijolo ao fim
da nona noite. Sastará então



Entrevista com Beno Reicher

Habonim Dror: O que você faz no Dror?

₪600: Sou Merakez da Vaadat Mischakim Solellm,

HB: O que essa Vaadat faz?

Beno: Se encarrega de fazer os jogos, tá ligada?!

HB: Vocês têm algum projeto?

Beno: À gente tem um monte de projetos, mas não podemos tirar a
surpresa dos chanichim Deixa eu ver o que mais... hmm... hmm.. hm... Quem
sabe uma atividade especlal...

HB: Como são as reuniões?

Beno: Rola multa besteira e um trabalho de vez em quando (risadas!)...
Idéias plradas;. rola uns momentos sérios, rola ums quebra-paus (mas que
sempre acambam bem!) e uns balacobalidum!

HB: Como estão sendo as ativides na casa?
Beno: Pensando a nivel de espaço físico, o Clp é malor, porém não tem
aquele negócio “eu vou pro Dror”... Era assim “eu vou pro Clip, e lá tem
aticidade do Dror...”. A nível de Ideologia e privacidade, é
Incomparavelmente melhor na casa, a nossa Casa.

HB: O que você sente pelo Dror?

Beno: Bom, essa é uma pergunta multo dificil de ser respondida, porque o
Beno faz parte do Dror e o Drorfaz parte do Bero. Eu tenho uma
Identificação muito grande com esse “tal de Dror". Sé sel que me redlizo...!

O que você diria para as Schichavot Tzeirot (tzofim, solelim)?זמ:
Beno: Para que todo mundo continuasse no Dror, e que aproveltassem
esse tempo de chanlchim, polis eles não voltam. E quando entrarem nas
Schichavot Bogrot não sejam simplesmente mais um, mas que sejam
chaverim atuantes, pols isso é muito gratificante. Tchau, galera! Shnat prá
vocês!  



SHIR

RAKEVET LAILA

Ani ko! kach atzuy li ve shemesh al hair

Ve Dizengoff nira li kmo rakevet laila lekair

Bein kol hatzlilim mechapes siman

Ioshev be tzad haderech, ioshev be iad hazman

Ba cheder hasagur bdidut makirla kir

Ve im etza hachutza hamatzav rak iachamir

Az ani shomeatzlil mear mukar

Meguia mi lemata rachok me hakikar
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Betoch tochi kodeach

Al iotzea ir

Holea la rakevet

Rakevet laila le kair

Haia HU Nora----------

dô 0000------------.........HABONIM DROR!

( Guila Guila Butsha Budi )
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