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EDITORIAL

E AÍ GALERA, TUDO BEM COM VOCÊS?
CONOSCO TUDO ÓTIMO. É, JÁ ESTAMOS NO
TERCEIRO ITON SUPER LEGAL E O
SEMESTRE ESTÁ VOANDO. JÁ JÁ TEM
ROSH HASHANÁ, DEPOIS YOM KIPUR E O
SEMESTRE VAI PASSANDO, TAMBÉM NÃO
PODIA SER DIFERENTE, DIVERTINDO-SE
NO DROR 0 TEMPO PASSA MAIS RÁPIDO. O
ITON ESTÁ DEMAIS, COM TUDO ASUILO
SUE VOCÊS JÁ CONHECEM: NOTÍCIAS,
PIADAS, MOMENTOS DE SABEDORIA E
MUITO MAIS, ALÉM DA NOSSA SUPER
PROMOÇÃO. ACOMPANHEM SUE VOcÊs
PODERÃO GANHAR UM PRÊMIO NO FINAL
DO SEMESTRE. 504% LEITURA E JÁ
ENTRANDO NO CLIMA DE ROSH HASHANÁ,
SHANÁ TOVÁ HUMETUKÁ PARA TODOS.

ALE VE AG' SHEM

VAADAT ITONUT

PIADAS

Qual é o animal pré-histórico que sabe usar e-mail?
O E-rex!

Como se chama um monstro famoso?

MonSTAR!

Por que o pinguin não ganha na loteria?
Porqueele tem pé frio!

Qual o inseto mais fashion?
O cuPINK!

Qual o sapato que não anda direito?
O taMANCO!

Por que os piratas não jogam futebol?
Porque eles são perna-de-pau!
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HABONOTÍCIAS

ONU diz que economia palestina está em crise
Segundo um relatório da ONU, a economia nos territórios palestinos
de Gaza e da Cisjordânia está em grave crise. Como exemplo,

espera-se que até o final deste ano, 50% da população destes
territórios esteja desempregada. Esta notícia confirma o que o

governo de Israel já afirmava desde o começo do ano, que poderia

ocorrer, já que um grupo terrorista como o Hamasteria e está tendo
sérias dificuldades para governar.

Hizbollah afirma que só libertará os soldados
sequestrados em troca de prisioneiros
O grupo terrorista libanês Hizbollah voltou a afirmar que, mesmo

com o fim dos conflitos no Líbano, os dois soldados israelenses
sequestrados só serão libertados quando Israel (que até agora vem

insistindo em não aceitar estas condições) libertar vários

prisioneiros árabes, principalmente o assassino Samir Al Qantar,
que em 1979 matou um israelense e sua filha.

Nova espécie de pássaro é descoberta no
nordeste da India
Uma nova espécie de pássaro, o "Bugun liocichla", foi descoberta
no estado de Arunachal Pradesh, no nordeste da Índia, informou a
imprensa local indiana.

Rosh Hashaná está chegando
Na noite de sexta-feira, dia 22, começará a festividade de Rosh
Hashaná. Para nós judeus, este chag é o ano novo. Neste Rosh
Hashaná terminará o ano judaico de 5777 e começará o ano de
9778. Dez dias depois tem Yom Kipur, o dia do perdão.



Momento de sabedoria com

Rabi Jacozinho

   
Queridos amigos,

Comovocês sabem, estamos nos aproximando de Rosh Hashaná.

Uma pergunta que pode aparecer é a seguinte:

Qual é o significado do toque do shofar?

Bom, o shofar nos chama para acordarmos de nossas

preocupações com coisas terrenas e nos chama para os cuidados
com a alma. É como um alerta!

A mensagem do shofar, segundo Maimônides, é que devemos

pensar sobre nossosfeitos e sobre nossos objetivos. Analisar bem

nossos atos e repensar nossos caminhos.

Resumindo, a função dos sons do shofar é inspirar a alma e
provocarvibrações no coração, ativando o sentimento do
arrependimento e humildade.

O despertar de nosso sono

O som do shofar é como o chamado de uma trombeta,
despertando-nos de nosso sono. Estamos tão atarefados com os
interesses do dia a dia — escola, trabalho, diversão — que tendemos
a ficar indiferentes ao nosso verdadeiro objetivo na vida, como se
estivéssemos imersos em sono profundo. Rosh Hashaná, o ano
novo ano judaico, nos desperta para planejarmos o cumprimento de
mitsvot e o estudo de Torá para o ano que se inicia.

Bom pessoal, é isso aí... . ;
Desejamos a todos SHANÁ TOVÁ HUMETUKÁ!



 

DESCUBRA OS 7 ERROS E QUEM É A PESSOA DA SHICHAVOT

BOGROT QUE ESTA NA FOTO

JOGO DOS 7 ERROS
“Instruções:
Para brincar com o jogo dos 7 erros basta imprimir essa página, depois encontre
os 7 erros que existem entre os desenhos abaixo. Marque-os com uma canetinha
ou lápis para não perder conta! Boa diversão!
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ENTREVISTA COM SHICHAVOT BOGROT

Nome: Daniel

Apelido: Dani, Zug, Zugminha

Idade: 17

O que faz no DROR: Madrich de Tzofim Beit

Aniversário: 01/02

Um sonho: levar todas as pessoas de quem eu gosto para uma ilha

e morar lá com todas elas

Hobby:livros e música

No DRORdesde: Bonim, em 2003

Cor: azul

Onde estuda: na UFPR,direito

Pão com: tudo quetiver na mesa!

DRORpara você: uma sensação de prazer indescritível... Ensinar,

aprender, bagunçar, organizar, falar, ouvir... Tudo ao mesmo
tempo!

Frase preferida: "Se eu não for por mim, quem irá? Se eu for só
por mim, que serei eu?" (Provérbio Judaico)

Shampoo: Johnson's camomila

O que espera do DRORnesse semestre: mifkadim com muita
gente agitando pra caramba!

Amo: minha família, meus amigos,livros, música e Dror!

Odeio: maionese


