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Mais um mes se passou, e o terceiro

iton vem com forca total. Novamente,

poucas pessoas vem contribuindo com

artigos para o Haboniton. Mas, isto nao

fara a vaada parar.

No mes passado, o segundo iton foí

mandado para os outros estados do Brasil.

Alem disto, foi mandado um exemplar para

o Snif Londres, um para o lanai e Michal e

um para a kvutza shnat em lIsrasl,

Esperamos fazer o mesmo com este iton &

com o proximo tambem.

Este que deveria ter sido um iton

diferente para comemorar os 46 anos da

tnua, infelizmente, acho que não foi

possivel. Porem, no ultimo iton do ano, O

proximo, gostaria de receber mais, muito

mais, colaboracoes.

Bitocas do merakez,
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  palavra do Hagai
Caros chaverim, hoje e' o dia da passagem

de shichva. E' dia de festa ! O nosso movimento |
fecha, hoje, o chodesh, cada chanich e cada |
kvutza acaba o ano de atividades na sua
shichva e passam para a proxima.
Cada chanich que passa e' agora um pouco

mais aduito e se sente um pouco mais
pertencente e responsavel no destino do
movimento,
Os novos tzofim e solelim sao jovem, mas ja

comecam a sentir a forca que recebem de
atividades juntas dentro do Habonim Dror.

Os novos Bonim ingressaram nas shichavot
bogrot e vao conhecer outros tipos de
atividades e um maior envolvimento com a
Tnus,

Os novos maapilim e magshimim tem a
maioria da responsabilidade no funcionamento
do Snif e das vaadot e ate' na hadracha.

A kvutza shnat comeca a ultima fase da
preparacao antes de irem para Israel no shnat
Hachshara'. La' em Israel, terao' teorias sobre
historia judaica, hadracha e muito mais, como
tambem, vao conhecer e entender a realidade
israslense e vao pensar cada um consigo
mesmo sobre a possibilidade de realizar a
educacao do movimento e ate de fazer alia,

Chanichim, a tnua e' de voces HH
Voces tem a forca para melhora-la, So

devem ter a iniciativa de fazer.
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2le* ve'hagshem, 
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amada qunm de

Vamos controlar o

nosso vocabulario...

Bonim:

Duda no churrasco: ;

- “Tira a carne velha do prato preu botar a

nova ai

Deca: 2

- “Ele ta' me chupando todo !

Simone para o Duda, na frenie da Ingrid:

- “Faz mais que eu gosto !

Sinome (de novo !): ie

- "Macaco leao dourado

-“Olha a minha aranha !" - Ingrid p ' Gustavo

A aranha da Ingrid e' cabe 023  -8

-“E' mesmo !“ - Duda

Orit: - “Eu neo sou Gala |, ao inves Galinha E

Zamba - “Isto e' Maionese de 'forz a

Salo - “Heterogenso”, ao invec de erosene”
8

- אובטזבסנ " Qual e o bang que foi

sequestrado ?”

Claudio: “O de algum bancoa

 

Habonimעא
em Foco=

O que esta acontecendo conosco ? Esta e'
uma pergunta que todos, ou pélo- menos os
Bogrim,vem fazendo ha ummes e meio pra ca.
E realmente, o que esta acontecendo *? Parece
que as pessoas perderam o pique, nao saem
mais juntas, nao participam das atividades
como antigamente, em massa, nao se mobilizam,
nao tomam iniciativa. Isto e' muito mal. Pois os
bogrim que hoje estao na tnua' estao para sair
e os futuros bogrim nao voltarao com este
dom de “PAPAIS e MAMAES” que hoje e' a
postura dos bogrim. Infelizmente, isto tem que
mudar.

Ô recado acho eu, ja esta dado, e ja foi mais
que dado em outras ocasioes, Oo fato e' que
devemos parar para analisar e ver se
podemos mudar. Acredito eu, que possamos.

De resto, no dia do aniversario da Tnua, 05
de outubro, fizemos um super lual na praia
vermelha, com direito a frutas, sucos e
colarzinhos havaianos. Um super Kadima para a
vaadat Tarbut que realizou éste evento com
todo o carinho. Contamos com a participacao
de 420 chaverim das shichavot bogrot.

No dia 12, os tzofim realizaram um incrivel
CACA-MADRICH no dJardim Botanico com a
presenca de 75 incriveis tzofim. Foi uma
atividade e tanto, Dia 19, os Solelim fizeram
uma atividade externa no Rio Sul, contanto
tambem com a presenca de 30 solelim. Kadima
para os Madrichim.
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Tambem no dia 19, a noite, houve uma

palestra dada por duas pessoas muito

importantes. Rafi, o shaliach da Chazit, e Nissim,

professor religioso do bBarilan. O tema foi

Religiao x Estado. Cerca de 30 pessoas

assitiram a palestra, e com certeza gostaram.

No inicio de novembro, havera uma

palestra com o Rabino Bonder, sobre CABALA,

sera uma palestra muito interessante, e todos

que quiserem assisti-la estao convidados a vir,

a palestra sera no meio da semana, numa data

a ser confirmada.
A vaadat Hazbara esta fazendo um otimo

trabalho durante as macabiadas, nos tres

primeiros domingos de jogos na hebraica,

montaram um stand com video e “papsisinhos”

de propagando do DROR, com muito exito.

Kadima para a vaada.
Desde ja, gostaria de dar um super Kadima,

para esta novissima shichva que acaba de

entrar nas Shichavot Bogrot e tambem para a

sua madricha'. Super forca para estes novos

Bonim que se unem a nos nas shichavot bogrot

a partir de hoje. Kadima Bonim ll

E tambem, quando entra uma kvutza, sai

uma tambem, e os Magshimim, que passam a

ser Kvutza Shnat, uma super forca para esta

decisao que e' dificil, porem importante que e' o
shnat, Kadima Kvutza Shnat 92 !

₪ gente, entao por este mes e' so'e que 8

todos tenham uma boa passagem de shichva e

que pensem na situacao da nossa tnua,

Ale ve'hagshem,
Marcio.

À sua opiniao

Nao sei se algum de voces ja viu pelos
muros da cidade ou mesmo em tabuas de
madeira que recobrem obras publicas dizeres
como “Adolfo Hitler para vereador - 1992”.
Pode ser que vendo frases assim uma vez,
algum tempo depois, esqueceriamos ou não
passaria apenas de uma recordacao de uma
brincadeira de mau gosto de alguem que nem
sabe quem foi este homem,

Mas o que aconteceu comigo, realmente,
chamou a minha atencao e fez-me relatar a
historia atraves deste artigo. Por volta das
5:30 da manha de um dia de semana, eu estava
no onibus de rua a caminho do colegio e vi um
senhor alto, cabeleira branca e vestido de
roupa "de esporte vermelha pixando de giz
branco as tabus de madiera no centro da
cidade. Acho que foi o fato de ter visto o ato
acontecendo que me despertou para que o
possivel Nazismo esteja crescendo.

E nos, judeus que sabemos muito bem tudo
o que nossos antepassados passram nas maos
ios nazistas nao podemos nos calar de novo, €
aceitar, pacificamente, a volta do
anti-semitismo. |

e se nos que fazemos parte dessa historia
e sabemos quanto e' perigoso o fortalecimento
do racismo dos arianos, precisamos parassar
para o povo do nosso pais (onde muitos não
sabem o que foi ou como foi o holocausto, por
falta de instrucao) que forca e' essa que €'
contra a existencia de minorias. Nos, mas do
que ninguem nao podemos nos calar.

Vivi (Maapila')     
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ANIVERSARIANTES

Kvutza de Maapitim:

Ja fizeram:

\
Vivian - 08/10
lsaac - 25/07
Lisandro - 08/01
Orit - 13/02
Roger - 15/05
Zamba - 30/04
Debinha - 27/07

Ainda vao fazer:

Renata - 16/12
Rar - 30/11

(CASO SEU HOME NAO ESTEJA AQUI, RECLAME COM O SEU MADRICH, OU FALECOM O MERAKEZ ITOHUT)

Vaadof, essencia de um bom snif...

 

Internacionalissimas...

O “mea-culpa” da Volkswagen

Muitas empresas alemas carregam a
mesma macula, mas a Volkswagen e' a primeira
a tentar expiar a culpa. Como indenizacao peio
uso da mao-de-obra escrava dos campos de
concentracao nazistas e com meio seculo de
atraso, a empresa distribuira 7 milhoes de
dolares a entidades culturais da Polonia, da
URSS e de Israci.

As provas foram obtidas pelo historiador
Hans Mommsen, contratado pela propria Volks
para investigar a atuacao da empresa na ll
Guerra, quanto passou a fabricar armas em
vez de carros. Mommsen arrasou a memoria
do industrial Ferdinand Porsche, o criador do
fusca. “Porsche se deixou seduzir pelo
nazismo”, disse, No periodo final da guerra,
80%dos operarios da Volks eram do campo de
concentracao de Auschwitz, na Polonia.

O Xiita da direita confessa
tudo

Entre os superconservadores do governo
do presidente Ronald Regan, poucos tinham
tanta fama de durao como Elliott Abrams, o
subsecretario de Estado para a America Latina.
Obcecado pela ameaca comunista na
Nicaragua, ele se jogou de corpo ealma na
ajuda aos contras, chegando a atropelar as
leis americanas quando achou que
atrapalhavam. Os sandinistas acabaram
derrotados, mas Abrams agora esta pagando o
preco pelo excesso de zelo. Envolvido no
escandalo lra-Contras, o xiita da direita
confessou, ma semana passada, que mentiu
duas vezes ao Congresso sobre o envio ilegal
de armas a guerrilha nicaraguense. A pena
maxima para esse tipo de delito e' um ano de
prisao,
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Perfil do consumiDROR

Estamos iniciando neste ttor, uma
nova secãao, o perfit do consu-
miDROR, onde detalharemos ₪ vida
pessoal de “personalidades” da
nossa tmuc', Neste

|

וזסה, estamos
homenageando, Gerson, que foi uma pessoa
muito importante para a tnua, e esia
fazendo sua alia, nc dia 27/10.

Nome completo: Gerson Luiz Rosemberg
Perfumes: Quasar
Pasta de dentes: Crest
Shampoo: Baby johnson
Tenis: All Star, no. 41
Desodorante: Drakkar
Comida preferida: Churrasco
Restaurante; Casa Suica
Livro de Cabeceira: De Beirute a Jerusalem
Fruta: Kiwi
Posta: Carlos Drummond de Andrade
Roupa: Tnuati (Camisa do Dror, jeans e tenis)
Flor: Rosa
Sicno: Peixes
Defeito: Estourado demais
Qualidade: Bondoso
Palavra mais bonita em portugues: Devoneios
Palavra mais feia em portugues: Osculo
Homem bonito: Tom Cruise
Mulher bonita: Xuxa
Carro: Miura
sonho de consumo: Miura

Enter

Cantor: George Michael
Cantora: Elis Regina
Mito: Buda
Personalidade: Theodor Herzl
No, de sorte: tres
As noites de lua sao propicias para: Drug, sex

and Rock'n Roll
As noites de tedios sao propícias para: Ver TV
Brasil ou Israel: israel
Filme: God Spell
Animal selvagem: Ônca |
Animal Domestico: Cachorro |
Quem gostaria de ser durande 24 h: Onassis
Quem levaria para uma ilha deserta:

Daryi Ohana
Quem deixaria la: Collor
Esporte: Volley
Hobby: Fotografia
Desejo: Ser feliz em Israel
Realizacao: Estar fazendo alia
Decepcao: Às guerras
Pianos para o futuro: Ser Shaliach do Dror
Um recado para Tnua: “Nao deixem-na

morrer” /

Entrevistadoras: Si e Mi (pre-mordot)
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   Caco, o fofoqueiro.       
f CACO passe EM NãO VA LER, POIS É ותת
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A SUA CARTEIRA,
CLAUDIO ver   JM ESTA,

COM VOCÊ ...

RECOLHEU ELA,
SEMANA PASSADA !
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O real efeito da sauna nos
puimoes
(CCOLABORACAO: CACO)

ântigo costume popular nos paises de clima
frio, a sauna a vapor e' frequentemente
recomendada para pessoas com problemas de
obstrucao das vias respiratorias, alem de ser
considerado uma medida eficaz de prevencao
contra as doencas pulmonares.

Entretanto, estudos realizados ha pouco nos
EUA e na Suecia visgram provar que, nesse
caso, a verdade e' outra: a sauna a vapor,
alem de nao ser venefica aos pulmoes, e'
totalmente contra-indicada a pessoas com
problemas respiratorios, nao sendo raros os

casos em que estes sao agravagos, ao inves
de curados.
à taxa de umidade tolerada pelo ser humano

e' de 30%. Estudando individuos que trabalham
em ambientes com taxa bem superior a essa,
os pesquisadores descobriram que ela
favorece o desenvolvimento de bacterias e
fungos patogenicos no ar. Absorvidos peia
inalacao, os microorganismos instalam-se nos
bronquios e nos aíveolos, causando reacoes
alergicas nas vias respiratorias. Problemas
respiratorios, febre, dores articulares 8
mal-estar difuso, observaram os pesquisa-
dores, eram comuns naqueles trabalhadores.
Os estudiosos suecos, entao, notaram uma

estranha coincidencia: essa queixas eram as
mesmas apresentadas por funcionarios e
usuarios assiduos das saunas em paises
nordicos. Ficou atestado que a causa era a
mesma, em ambos os casos: a presenca de
bacterias e fungos patogenicos no ambiente,
devido a alta taxa de umidade - fator, afias,
tambem presente em recintos fechados nos
quais funcionem os condicionadores de ar,
principalmente quanto estes nao 0
submetidos a limpeza interna periodica.

Jim rapido passeio por
Fretz |

2
+   

Regiao Central:

Jerusalem -> Eterna capital de Israeli e uma das
quatro cidades santas, cuja historia se
identifica com o da nacao judaica. Sagrada
para os judeus, cristãos e muculmanos, contem
varios lugares historicos, religiosos e de
interesse turístico.

Dentro das muralhas da cidade velha se
encontram o Muro das lLamentacoes, a
Mesquita de Omar a Via dolorosa e o Santo
Sepulcro. O Shuk, uma pitoresca feira arabe,
onde se pode praticar suas qualidades de bom
“parganhador”.

2 sudoeste da cidade velha esta o Monte
Sion, com a tumba do Rei David. à sudeste esta
o Monte das Oliveirass, com o famoso e antigo
cemiterio judaico. A nordeste esta o Monte
500005, sede da Universidade Hebraica de
Jerusalem e o Hospital Hadassa. A noroeste
estao as tumbas dos Reis de Juda e tambem o
museu Rockfeller,

Na cidade nova encontram-se o Knesset, a
Residencia Presidencial, a Agencia Judaica -
Organizacao Sionista Mundial, com os arquivos
sionistas; o Museu de Israel, o Santuario do
livro, onde se encontram os rolos do mar
morto. Q museu de Yad Vashem, memorial dos
mortos no Holocausto,

Tudo isto com extraordinarias vistas
panoramicas em todas as Fdirecoes de
Jerusalem.

Tel Aviv - Yafo -> Tel Aviv, a grande
metropole de Israel e centro economico,
cultural e social, sobre a costa do
Mediterraneo. Entre os museus se destacam o
iuseu de Tel Aviv, O Beit-Hatfutzot, a casa da

diaspora, O museu Ha'aretz (com folclore,
ciencia e tecnologia), O obssrvatorio situado no
terraco do Shalom onde pode contemplar toda
a cidade, Na costa, a zona hoteleira da cidade,
um novo centro turistico kKikar Namir. Club

 

 



 

  

Marina. Yafo, porto bíblico, e' parte de Tel Aviv.
Engloba colonias de artistas, galeirias
particulares, estudios, cafes, clubes noturnos.

Estão em Tel Aviv universidades como: Barlan em Ramat Gan, 6 8 Universidade de Tel
Aviv em Ramat Aviv,

Asquelon -> Cidade costeira ao sul de Tei Aviv,
uma das cinco cidades filisteias que evocou a
proeza de Sansao. Cidade romana e das
cruzadas. Hoje e um popular lugar de
veraneio.

Bet Lehem -> Belem foi o lugar do nascimento
do Rei David e de Jesus. Ao sul de Jerusalem.
Pitoresco mercado Oriental,

Cesarea -> Na costa, ao sul de Haifa;
importantes vestigios de portos e aquedutos
romanos.

Hevron -> Uma das quatro cidades santas, aosul de Belem. Mesrah haMarpela, com astumbas dos Patriarcas, Avrham, Isaac e
Yaacov, € suas esposas Sarah, Rebeca e Lea.

Yericno -> Cidade Oasis no Vale do Jordao, no
extremo norte do Mar Morto. E' à cidade mais
antiga do mundo.

Netanya -> Grande cidade de veraneio na
costa do Mediterraneo, entre Tel Aviv e Haifa,
Hoteis e praias, centro da industria de refino de
diamantes,

Rechovot -X Centro do cinturao citrico, fica ao
sui de Tel Aviv, sede do Instituto Cientifico
Weizmann e tumba de Haim Weizmann, primeiro
presidente de Israel. Tambem, esta la a
faculdade ce Agricultura da Universidade
Hebraica.

Rishon LeTzion -> Ao sul de Tel Aviv, primeiro
estabelecimento fundado pelos piongiros BILU
em 1882; adegas de vinho mundialmente
famosas,

Yavneh -> Entre Rechovot e Ashdod; centro de
estudos judaicos durante a epoca. romana.
Kibutz religioso e Yeshiva"Kerem BeYavneh”.

  

Bate-Bola com os Tzoiim Medios
com Daniel G. (o madrich)

E' isso aí, galera, mais um asno que
passamos juntos no Dror. Mais um ano de
expeciativas e esperancas. Esperancas de
que 5752 nos reserve apenas periodos de
alegrias e saude, sem querras e problemas,
apenas SHALOM.

Mensagens de alguns 12070 medios, a
kvutza “DEPOIS EU FALO”, a respeito do ano
novo e do DROR.

- “OQ Dror e' um mevimento juvenil e na
minha opiniao e' o melhor de todos ! 2 ₪4
espero que seja um ano bom para todos..”,
Marcel.

- "O Dror, para mim, e' um movimento muito
iegal com atividades muito divertidas... Espero
que eu e a minha familia tenhamos um bom ano
e que o Dror faca muitas atividades legais..”,
Daniel W. Magalhaes.

- "Q Dror e' um lugar que a gente se diverte
e brinca..Espero que neste ano o Dror faca
brincadeiras legais todos os sabados..”,
Benjamim.

- "O Dror e' um movimento onde algumas
pessoas se reunem para criar brincadeiras e
outras pessoas para brinca-las.. Eu acho que
no ano que vem o Dror vai criar um monte de
brincadeiras legais...', Nathan,

- “O Dror e' um lugar para nos nos
divertimos..Eu espero que no ano que vem o
Brasil alcance o primeiro mundo..”, Gabriel.

- “Eu acho que o Dror mudou muito, para
melhor. Os madrichim ficaram mais bacanas, as
atividades ficaram mais chocantes.. Eu espero
que seja um ano bom para todos, com muita
saude e que todos vivam bem (principalmente
a minha familiaJ;, Sandro.

- "O Dror e' um lugar onde nos divertimos...
Eu quero ter saude e me dar bem no colegio
este ano.; Rafael.

s legais e eu nao
ה

- “O Dror tem atividad 5
pero do ano que

Ss

me canso Ce viraquis» Eu e



 

 

. Diversoes Divertidasvem que eu continue no Dror”, Romero.

 

acho que o-Dror-e' um lugar onde "תש'
pessoas judias se encontram e ficam mais > -Caca-Palavras:
unidas..Que a minha vida melhore e que a minha | 6=RAÇÃO
familia fique mais unida do que ja' esta...”, Alain.

Onde stao as Vaadot do Dror ? Para
responder esta pergunta .basta acha-las nord a , ,

a 5O Dror para mim e' um movimento que diagrama abaixo.
abranje comunidades unidads formando uma |
amizade entre um e outro, transformando |

: = habat, , 5 bara, estranhosרוז em pessoas unidas..”, Bruno. Shabat, Sport, htonut, Hazbara, Moadon, Chinuch,
Guizbarut, Tarbut, Raionit
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O que e, o que e'?

a) Quando umrelogio bate 13 vezes, que horas
* אמס ? 

b) Por que olhamos por cima do muro ?

c) Como aiguem pode evitar a queda de
cabelos ?

di) Qual e' a melhor cura para insonia ?

lil-Quebra-cuca:

 

a) Um pintor pinta uma casa em 20 dias. Outro 5
pintor pinta a mesma casa em 30 dias. da e. ר, 0 Trabalhando juntos, em quantos dias eles 5

Participem, participar nao add [
- bj A soma de 2 numeros e' duas vezes maior ---ן

que a soma da difierenca, esta porem, e' duas E
vezes maior que o quociente. Quais sao os 1

» numeros ? 14

| custa nada 



IV-Logoboliche:

a) b) ₪( ₪(
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| V-Quadroidao:

O que sao os desenhos abaixo ? b)
reviu

2

    Eisso ai,gente,

Te' a proxima,

CACO.

 

 

 

ssProfundos pensamentos

para umasexta-feira
chuvosa...

 

"As lusoes sustentam à alma como as asas a

um passaro”, Victor Hugo - escritor frances

"O namorado ciumento suporta melhor a

doenca da mulher amada do que a liberdade

dela”, Marcel Proust - escritor frances

“A historia do mundo e' o resumo daquilo que

poderia ter sido evitado”, Bertrand Russell -

filosofo ingles

“A razao fala, € O sentido morde”, Francesco

Petrarca - posta italiano.

“Ha duas coisas infinitas: O Universo e a tolice

dos “homens” ”, Albert Einstein - fisico alemao

“Inteligencia militar

|

0 duas palavras

contraditorias”, Groucho Marx - comediante

americano

“A natureza nunca quebra suas proprias leis”,

Leonardo da Vinci - Pintor, arquiteto & inventor

italiano

“Por que cometer erros antigos se ha tantos

erros novos a escolher ?”, Bertrand Russell -

filosofo ingles

“O sonho dos que estão acordados e' a

esperanca”, Carlos Magno - Rei dos francos

"O universo nao ₪ 0 estranho como

supomos, mas (tao estranho quanto semos

capazes de supor”, John BS. hHaldans -

| “fisiologista ingles
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Musica
, "Trem das onze”

1

: âàni lo iachol,
loter lehishaer itach, ani mitztaer
Lo iacholio?,
Bni gar be jacana,
Im ani afsid, et ha rakevet
Be achat essre, rak machar baboker,

N Ve chutz mize' isha iesh od davar
x Ima sheli lo' igshena ad sheani maguia,
N ni ben iachid, ish bait kdei lefarnes.
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O Maurao procura:

 

Viviane T. Marchinha
£amba Ana Luísa
Lisandro Sergio B.
Danicl Bar Sergio K.
Simone K. Claudio G.
lichele Bar Nataly

Nico Jacques R.
Elaine Joao Paulo

Este bessoa! deve procurar o Maurao o
mais rapido possivel
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