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EDITORIAL:

amiguinha, pra eles se divertirem MUITO, igual vocês fizeram esse sábado!Os madrichim são irados, né? Nem precisa falar! Podem usar e abusar deles por todo o
semestre!

A partir de agora, nosso ITON (provisoriamente sem nome), vai estar rolando devez em
quando pelos sábados de atividades. Cheio de novidades, curiosidades, entrevistas e muuuuita
diversão! Começando pelo concurso que vai rolar! Como nosso ITON tá sem nome, precisamos

E isso, galera. Bom semestre, muito aprendizado,e é claro, MUITA diversão para todos!
Alê Ve'agshem!!
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COZINHANDO COM CHEF ROELMA:

KREPLAR - RECEITA NÚMERO1

Ingredientes:

02 Ovos(cuidado, caso ouvir um piu-piu, observe se não há um pintinho dentro)
05 colheres de sopa de Oleo (óleo de cozinha,viu galera?!)
500 g de Farinha de Trigo (um tigre, dois tigres,três tigres tristes comendo TRIGO)
125 mi de Agua morna com sal

Recheio:

600 g de Queijo Coalho ou Ricota (queijo coalho, não queijo com alho...!)

03 Ovos (vale a dica lá de cima)

Modo de Preparo:
(peça ajuda a alguém mais velho... desdeque-nãe-sejaseu-irmão,pois pode acabarsendopior):

Passa-se o queijo num processador e misturam-se os ovosinteiros até ficar macio para
fazer uma bolinha. (Redonda, a bolinha é muito mais redonda...)

Coloca-se todos os ingredientes dentro da farinha e amassa-se até formar uma massa
uniforme para fazer o recheio. (uniforme! Que nem o seu da escola!)

Dividir emquatro partes. Fazerumabola ecolocarparadescansar numtabuleiro, untado
com óleo e coberto com plástico durante uma hora. (Enquanto a massa descansa, aproveite para

tirar uma sonequinha.)
Polvilha-se uma mesa com farinha de trigo e estica-se as massas uma a uma. Corta-se em

disco, utilizando aboca-de-um copo. (Cuidade, cope perigoso... em caso de mordida, procurar um

médico imediatamente!)

Colocar o recheio, fecharcomo um pastel unindo-se as duas pontas, parecendo uma
concha. Leva-se para cozinhar em água fervente. (Agua fervente queima, peça ajuda de um

adulto)
Escorre-se com escumadeira, colocando numa fôrma refratária e rega-se com margarina

ou manteiga derretida, para não colar um no outro. Em cima, pode-se colocar cremedeleite.

O KOLBO dehoje:
- Queijo quente - uma receita fácil de ser feita e muito boa de se comer em um sábado de Dror:;

- Para a comida descer bem, um delicioso copo de refrigerante;

- Por fim, para adoçar o seu dia, chocolates, balas e chicletes - só não exagerem!

Espero que gostem,
até a próxima e, BE TE AVON!!



 

BIOGRAFIA DO EX-PRIMEIRO-MINISTRO ASSASSINADO
YITZHAK RABIN

1922: Março. YitzhakRabinnasceuemJerusalém. Seupai, Nechemia, imi
dos E.U.A. para Israel, tendo servido como voluntário na Legião Judaica durante a
1º Guerra Mundial. Suamãe, Rosa, foraum

dos

primeirosmembros daHaganá.
Yitzhak Rabin cursou a escola primária em Tel Aviv e foi aluno do Colégio Agrícola
Kaduri, naBaixa Galiléia,tendo-se.graduadocomdistinção,
1941: Após completar seus estudos, serviu no Palmach e — desde

1948:nas ForçasdeDefesade Israel(FD!)durante27 anos, Renato
1964-68: foi Chefe do Estado-Maior, posto que ocupava durante a Guerra dos

SeisDias (junhode1967).
1949: Rabin foi membro dadelegaçãoisraelensedurante

as

primeiras
negociações com o Egito. :
EncargosMilitares:
1941-1947 - Membro do Palmach
1947 - OficialdeOperaçõesdoPalmach
1948 - Comandante da Brigada Harel
1953-1956 - Comandante

do

CentradeTreinamentodasForçasde.ars

é

de
Israel
1958-1959 - Comandante-em-Chefe

da

Região Norte
1959-1963 - Vice-Comandante do Estado-Maior '
1964-1968-- Comandante-em-Chefe-deo hor

1968-73: Embaixadorde Israel nos EUA.

1973: Retorna-a-Jerusalém e-se-tornaativo-noPartidoTrabalhista É eleito a
8º Knesset. 1974:
Chiefe dógovemo quetomouposseem2dejunho-de 1974, apósa quedado
govema de Galda Meir. 1975:
Como Primeiro-Ministro conduz as negociações que, por intermédio de mediação
americana, resultam noacordointerino entreIsraele ito.

1976: Junho: O governo chefiado por Yitzhak Rabin ordena a execução da
Operação Entebe, que liberta na

Uganda

os

reféns

judeus

do

sequestrodo avião
da Air France. 1977 -
84; YitzhakRabiné membrodaoposiçãona et.

1985-90: Rabin torna-se membro do Governo de Unidade Nacional, no período da
10º Knesset, ocupando. oposto

de

MinistrodaDefesa

até

marçode 1990.

1989: Maio: O govemo israelense adota um plano para um arranjo com os
palestinos,emetapas, queservedebaseaossubsequentesPeerano
consecução da paz.
1992: Após ser.escolhidocomolíder doPartidoTrabalhistade Israelem.a
Yitzhak Rabin conduz o partido à vitória nas eleições de junho de 1992.
1993: Em.seu papel de.Primeiro-Ministro, assinaaDeclaraçãodePrincípiosentre.



Israel e os palestinos, em 13 de setembro de 1993,

1994: o Acordodo Cairocomos palestinos emmaia.de1994, ea-declaração do
fim do estado de guerra com a Jordânia em 24 de julho de 1994. :

1394:Yitzhak Rabin foi um dos.trêslaureados.comasuprema יי
Nobel da Paz, em 10 de dezembro de 1994. |

1995: Acordo Interino com. ospalestinosem28desetembrode1995

4 denovembra de 199521h 40min: Yitzhak Rabin foi assassinado.

ÉJe

Cinema e Judeus... Tudo Haver!!

Ir ao cinema é uma coisa muito normal para todos nós. Assistir a maravilhososfilmes de

Hollywood, com mocinhos, mocinhas,vilões e, é claro, um finalfeliz fazem parte de nossas vidas.
Não imaginamos, porem, que muito do que existe hoje se deve a imigrantes judeus que foram

morar nos Estados Unidos no começo do século XX. Mas o que eles fizeram de tão importante?
Em Hollywood antiga, as principais agencias de artistas eram operadas por judeus, os advogados

responsáveis pelos contratos dos artistas também exerciam a nossa religiao... E principalmente,
eram os judeus que produziam osfilmes!!!

Em um levantamento feito pela revista Fortune, em 1936, verificou-se que de 85 nomes
que apareciam nofinal dosfilmes, 53 eram de judeus. Apesar de enfrentarem o anti-semitismo ,
eles conseguiram vencer na vida e construir seus maiores sonhos. Car! Laemmie, nascido em
1867, saiu da Alemanha para os Estados Unidos e fundou o Estúdio Universal. Adolph Zukor,

nascido em uma aldeia na Hungria, ao mudar-se para os Estados Unidos fundou o famoso Estúdio
Paramount. William Fox, também húngaro, criou a Fox Film Corporation. O estúdio Wamer
Brothers também tinha como seus fundadores quatro irmãos judeus, cujo pai era muito religioso,

respeitava o shabat, comia apenas comida cashere etc.

Esses homens e muitos outros judeus que ajudaram na criação de Hollywood que
conhecemos hoje tinham um extraordinário dom, de saber as preferências do publico.
Curiosamente se explica esse dom pelo fato, da maioria deles ter trabalhado em confecções de
roupas, podendo assim medir os gostos do publico apenas pelas roupas que compravam.

Várias historias judaicas foram representadas na telona, entre eles o primeiro filme falado,

produzido pela Warner. Este filme contava a historia de um cantor famoso, filho de um rabino.
Brigado com o pai que estava no leito de morte, o cantor vai a sinagoga em Yom Kipur cantar o

“Kol Nidrei””. Outras historias como "O Diário de Anne Frank” (1959, Fox), "Marjorie
Momingstar(1958, Republic), ” O Malabarista”” (1953, Columbia) e muitos outros também
viraram filmes. Hoje em dia também há representantes judeus na industria do cinema, um ótimo

exemplo e Steven Spielberg, Woody Allen, Kirk Douglas e muitos outros.
Como ospatriarcas de Hollywood eram judeus, podemosdizer que... Nos ajudamos a

construir o Cinema!!!

a Fonte Revista Morasha ano XI, Numero 42.



 
Esse é o Yassaf, do Dror dos Estados Unidos. Ele mora em Annarbor, Michigan,
tem 12 anos e é choter. Os Chotrim nos EUA são mais ou menos a mesma coisa

que solelim aqui.
Lá nos EUA, o pessoal da idade dele não têm atividades semanais, como no

Brasil. Eles têm peulot toda semana e seminários (kaitaná) locais quase todo mês.
Mas o que Safi mais gosta é a Machané, que se chama Camp Tavor, e dura 1
mês. Alguns amigos dele ficam lá menos tempo, mas ele e seu melhor amigo,

Ben, gostam de aproveitar até o fim!
Quando Safi não está no Dror, nem estudando, gosta de jogar futebol e ir na casa

dos amigos jogar vídeo-game.
Quando for maior, alem de ser madrich do Dror, quer ser médico e morar em Nova

York.
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PEDRINHO. TZOFIM BEIT A
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GLOCKÃO. SOLELIM VELHOS
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