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Shalom Chaverim!!!! Tudo bem com vocês??? Conosco está tudo ÓTIMO...
Já estamosnoterceiro sábado de Dror e a Vaadat Itonut está presente mais

uma vez para deixar você a par de todas as notícias de dentro e de fora do nosso
movimento. Além, é claro, de divertir você com piadas e sessões muito boas.

Agora, mudando para um assunto um pouco mais sério, a nossa vaada está
recomeçando com um projeto antigo chamado e-ton.

Mas o que é o e-ton? Ele é um Iton virtual que será mandado semanalmente no
e-mail dos chanichim que se inscreverem. Não é nada tão elaborado como os nossos
Itonim impressos, mas terá as notícias, e sempre alguma diversão... Se você já se
cadastrou com o seu madrich, OK, mas se não, corra para se cadastrar! Qualquer
dúvida, contate a Vaadat Itonut!

E agora, aproveitem bem esseIton, feito com muito carinho, de nós para

 

vocês!

Ale Veag'shem

Vaadat Itonut

“ “ R * “ ee “ . * . * “

   
Mais um desafio para vocês completarem o enigma! Lembrando

que cada kvutza devera guardar no mínimo 1 exemplar de cada Iton
contendo as respostas. No penúltimo sábado veremos quem levou o
a: A 6

O que é, o que é?
? Rima com “preciso” em hebraico e começa com letra “M”. 9?

9 Resposta: 7

?

 



 

HUMOR
Porquerir é o melhor remédio!

A menina sai para passear de barco em um lago, com o pai, e depois deumas 2 horas ela chega em casa chorando com o rosto inchado parecendouma jaca. Assustada, a mãe pergunta: SER
- O quefoi isso, minha filha?
- Foi uma abelha, mãe.
- E ela lhe picou?
- Não. Não deu tempo, papai matou ela com o remo...

  
O que é um pontinho amarelo no oceano?

  
Rufíles, a batata da onda.

Três escoteiros comunicaram ao seu chefe que já haviam praticado asua boa ação do dia.
- Ajudamos uma velhinha a atravessar a rua.- disseram-lhe.
— Parabéns! Isso foi uma boa ação! - declarou o chefe, sorrindo esatisfeito. - Mas por que foram necessários vocês três para ajudá-la aatravessar a rua?
— Porque, ela não queria atravessar... - explicou um dos escoteiros.

O que é são pontinhos amarelos no meio do sorvete de flocos?

 



VAADOT

Hoje, nessa seção , falaremos de mais duas vaadot que, como
todas as outras, são imprescindíveis para o Dror... São elas:

    Nome: Vaadat Kolbo .

 

Atividade: É essa a vaada que faz o nosso querido e saboroso
Kolbo toda semana. Sem eles, nenhum de nós teria aquelas
deliciosas comidas no meio do sábado que tanto nos fazem bem e
nos dão essa barriguinha....

Eles buscam inovar a cada semana, procurando sempre uma
comida nova, que os chanichim gostem e que seja boa para todos.

O Kolbo sempre esteve no Dror, pois, afinal, comida é
essencial. Eles compram os “petiscos” de cada semana, são
responsáveis pela água que nós bebemos, atendem os nossos
pedidos e lavam todo o material utilizado... Ufffa... Kol0

Próxima vaadal!!l

Nome: Vaadat Machsan

 

Atividade: A Vaadat Macshan é responsável pelo doל
Dror. É ela que cuida de todos os matérias como canetinhas, bolas,
panos, cartolinas, papéis, vassouras, enfim... TUDO O QUE
PRECISA SER GUARDADO... Ela tem a função de ver o que está
faltando, auxiliar os madrichim e qualquer pessoa que precise
desses materiais, além da difícil tarefa de deixar tudo sempre
organizado e bonitinho... Éta trabalhão!!

Sem essa vaada o Dror seria uma eterna bagunça,já que eles
passam todo o sábado fornecendo os materiais necessários e
recolhendo os que foram deixados nas caixas de devolução...

Assim acaba a nossa querida sessão!! Até a próxima, com mais vaadot,
por que O Dror é muito mais do que aparenta ser...

 



Bate -
Devido a sua experiência com entrevistas (ela já foi entrevistada

pela RPC e apareceu no programa PLUG), a entrevistada de hoje é, nada
mais nada menos do que a Mel, da Tzevet Tzofim Velhos!!!

 

*Nome completo: Melissa Brami

*Apelido: Mel

“Idade: 15 primaveras cheias de flores
*Aniversário: 25/05
*Sexo: feminino

*O que você está fazendo no dror esse semestre? Sou PT de

tzofim velhos!

*Qual sua comida favorita? Chocolate! (que originalidade..)

*Qual seu sonho de consumo? Uma Ferrari conversível
vermelha... (por que será que a Ferrari sempre é vermelha?)

*Cor favorita? Vermelho.(será coencidência?)

*Desenho favorito? Rei Leão.(a pumba pumba aue!)

*Esporte favorito? Handball.

*Por que você gosta de usar boné? Porque é bonito e faz um
estilo...

*Planos pro semestre? Conhecer melhor os chanichim!!

*Qual sua banda favorita? Good Charlotte.

*Um sonho? Ser bem sucedida profissionalmente...
*Qual seu maior medo? Ficar só!
*Matéria que mais gosta? Matemática

*Quer deixar algum recado para a galera do Dror? Sim!! Vamos
aproveitar muito esse semestre por que é o ultimo do
ano galera!!!! Depois, só ano que vem!!! Quero ver todo
mundo no Dror e o nosso mifkad bombando!!!

Um beijão! Ra

 



 

Palestinos celebram retirada israelense de Gaza.
Milhares de palestinos participaram na sexta-feira de um comício em comemoração a
retirada israelense da Faixa de Gaza, com a participação do presidente da Autoridade

Nacional Palestina, Mahmoud Abbas.

Fonte; Folha de S, Paulo

Líbano, 22 de agosto
Explosão provocou pelo menos 11 feridos em Beirute.

Pelo menos 11 pessoasficaram feridas segunda-feira à noite na explosão de uma
bomba, no bairro cristão de Zalka, a norte de Beirute.

Alguns dosferidos foram assistidos no local e não precisaram sertransferidos para o
hospital. Só quatro pessoas foram levadas, por precaução, para um centro médico

próximo.
A bomba causou enormes danos materiais no hotel Promenade e num centro

comercial nas proximidades.
Agentes da polícia cercaram a zona e iniciaram as investigações.

"As primeiras pesquisas indicam que a bombateria sido colocada nointerior do centro
comercial. Calcula-se que teria entre 20 a 30 quilogramas de explosivo", explicou um

porta-voz da polícia.

Fonte: http://wwwjornaldamidia.com.br

Israel, 29 de agosto
Os pesquisadores da Faculdade de Química do Technion (Haifa, Israel), Timor
Brasove e Chi-Huey Wong,tiveram êxito no desenvolvimento de um inovador

antibiótico que combate o bacilo do Antrax e as toxinasliberadas por ele na corrente
sanguínea das pessoas infectadas.

O Antrax, que geralmente,infecta os animais, e não as pessoas foi convertido em uma
arma biológica porfabricantes de armas. Entretanto, o uso do Antrax é proibido, já que

causa muitas vitimas quando é liberado no ar.
Por este motivo, algumas organizações terroristas estão interessadas em sua

utilização. Depois do 11 de setembo (2001), os Estados Unidos sofreram ataques,
quando o bacilo foi mandado pelo correio.

Essa descoberta é, sem duvida, uma grande passo na luta contra o terrorismo.

| Fonte: http://wwwimagensdeisrael.com

“OH, DUVIDA CRUEL!!!

O que pesa mais: 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de isopor??
Se a experiência for realizada no vácuo os dois pratos da balança ficarão equilibrados.
Mas em condições normais, com a pressão atmosférica atuando, a balança irá pender
para o lado do chumbo.Isso porque o volume de 1 quilo de isopor é muito maior do
que o de 1 quilo de chumbo; assim, o isopor desloca muito mais ar do que o chumbo e
tem umaatração maior para cima (empuxo) do que o chumbo.
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Mais um sáltad

 

Todos estavamalinhados no mifkad...
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 Eu também

achei... Vamos

chatnar os outros
super-madrichim e

vamos seguí-lo...!!!

Mas é claro!!!

   

   

   

   

  
Oooh! Mas o que

era aquilo?? Parecia
um chocolate
gigante... Sera???

  

 

    
7

as outras aventuras
dos super madricjhm.
no próximo megaditon,..

  

     


