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ל Editorial

39%

8em. este & o primeiro iton da nova

vaadat itonut. e tentaremos manter o nível do

excelente trabalho realizado pela vaadat

anterior. Mantivemos varias

|

560065 6

colocamos outras novas.
Queremos  agradacer a todos que

colaboraram nesta edição e esperamos que

para a proxima estas aumentem.
gostaria , tambem de lembrar

|

que

esperamos anúncios para o balcão (vendas,

compras e trocas) que so saira apartir do

próximo iton, exatamente por faita de anúncios.

Bem, gostariamos de descuipar-nos peio
atraso da saida do iton, pretendemos que tal

rato não se repita. a
Por agora é só elembrem-se o iton nao É

nosso. € de vocês, entao colaborem.

Beijinho. beijinho
: a

Tchau, tchau!!!

À VAADAT ITONUT
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A à Indiscreta

E ai pessoal finalmente estamos de vaia
das nossas “pequenas” ferias e e claro das
machanot. Por isso, vamos entao ao que
interessa... às fofocas. ne 2!

60
(

E na machane de Bonin..
- À Dany (bonã) nao tinna certeza se estava

aFiFim de comer acarajé a la Dane! ou não.

Cuidado que pimenta no dos outros erefrescoll

- Enquanto isso Dany (bone) estava

tentando comsua ratoeira caçar a rata Topo

Gigio. mas a Lívia (SP) escapoliu. Quem sabe ₪3

nao gosta de queijo!!!

E na machane de MaaDitim.. .

- Letsa (maapilá) depois de ca muito so

conseguiu uma presa: Mauro ( tbal, Teve

gente que não gostou. né Erika?!!

- E o caso antigo da Paty (maapilá) com
Naum estã ficando cada vez mais serio. De

tanto se beijarem. e com tanta avidez. eia

quebrou alguns dentes na machane. Mas eia ja

esta pronta para outrall! .

- E a nossa “paraiba” querendo tambem

conhecer o sui do Brasil, foi logo pensando em

Porto Alegre. Quem era seu qua?! Shmã €

claroll

E na machane de Mordim..
- Debinha (moredet) para comemorar seu

aniversário (que foi na machane) ganhou de

presente o Denis (PoÃ). Sera que o presente

serviu ou ela iratrocar?!

Bem pessoal, as fofocas não estão
fresquinhas. mas quem nao sabia. fica sabendo

agora!

Beijos e te a proxima

(Camera Totalmente Indiscreta)
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Depois dos machanot centrais e do super

mini-machane local. volto a escrever a minha

paiavra. ântes ce mais nada quero dar um

grande kol akavot para Márcio 8. e Andre D.
que conseguiram elevar muito o nível do iton. e

deseiar que os mordim que assumiram a

«aadát neste semestre continuem seguindo o

seu caminho,
Tentarei nesta coluna opinar sobre um

assunto que esta nas manchetes nas ultimas

:TÊês semanas -- À crise no Goifo Persico e o
ponto de vista israelense.
| Dois meses atrás. Saddam Hussein
ameaçou destruir metace de israeí com armas
quimicas. Israel advertiu o mundo inteiro do
perigo aque ele corre com um ditador aue

possue armas «químicas. Não passou muito
tempo e Hussein ja mostrou seu periao. |

No inicio da crise a situação de lIsraei

“estava Otima. A opinião pública mundial que
estava de olhos em cima de israel por causa
da “Intifada”, mudou de foco. e todo mundo
esta contra o lraque e Hussein (inclusive a
maioria do mundo arabe com exceção da
Jordânia e aos palestinos nos territórios
ocupados). Muitas 580 as vozes que
agradecem hoje Israei por citar o perigo de
Hussein. Atualmente a opinião pública mundial
esta ciente da importancia da operação
“Tamuz” que Israel realizou em julho de 1981, na
qual bombardecu a base nuclear lraquiana,
porque se nao houvesse essa opsração O

munao correria hoje o perigo de uma querra
nuciear.

Sadam Hussein esta fazendo de tudo para
envolver Israel nesta querra, falando que ha
pilotos israelenses disfarçados de soldados
americanos falando ingles. Essa é mais uma
mentira do ditador que ja fci comparado a
Hitler. e esta se sentido cada vez mais
cercado e fraco contra a uniao do mundo
contra ele.

israel esta fazendo tudo para se afastar
desse conflito que por enquanto nao tem nada

 

 

 
a ver com ele, e tambem, os americanos
entendem esse fato. Israel ja declarou a sua
linha vermelha” que se os iraquianos
atravessarem, Israel vai reagir- entrada do
exercito iraquiano para a Jordania. Claro que
Israei iã tomou algumas, providências para se
preparar para um possivel ataque do lraque.
às fontes de informações isracienses tem
certeza de que hoje o iraque não tem
condições de lançar misseis com armas
quimicas, mas apenas com bombas carregadas
por avioes, para o que a defesa aerea de
israel tem resposta,

E importanate nos conscientizarmos de que
temos que filtrar as informações que chegam
peia imprensa. Hoje em israel o clima e caimo e
a vida corre normalmente sem a chamada dos
reservistas e panico, |, a

em reiação a Tnua em israel, a Qvutzat
Shnát esta” em Chatzerim e no início de
setembro começara o Etgar. Às tochniot estão
continuando como estavam planejadas e os
chanichim estão bem. Novamente vai ter Shnat
em 91 e deveremos continuar casimos =
tranquios. -

No final uma opiniao minha baseada nas
mancnetes dos jornais israsienses. Acredito
que vai estourar uma guerra entre o Iraque e
os EUA. mas aque nao envoivera israel, O clima
€ -tenso e parece que não ha volta nem
solucão para a situação. Hussein e maluco mas
ה muito Dem que não vaie à pena atacar

srael,
cm nome da vida e da paz, espero como

todos vocEs. que não aconteca a querra ₪
caso esta estoure, israel fique de fora.Sem mais nadaaté o próximo.

lanai

ר
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Opinião

Oi, chaverim!

Bom. a maioria de vocês ja me conhece. ou

de vista ou foram meus chanichim. Eu peco

desculpas por de repente ter abandonado a

muá mas acreditem-me tive Dons motivos.

Como vocês sabem. eu amo muito 0 Dror.

considero que à tnua foi muito importante na

minha vida. e a melhor parte de minha infancia

e adolescencia. De vez em quando. os

chaverim da minha faixa etaria se encontram €

ficamos analisando e avaliando a epoca tnuati,

E sempre chegamos a mesma conclusão: a inua

foi super importante e valida em nossas vidas.

Podemos observar isto, comparando. hoje. uma

pessoa que foi de fnua e outra que não toi. E

nós somos muito mais realizados, e fomos, muito

mais felizes que os outros naquela epoca.

Deixamos de ficar na praia até o sol se por.

deixamos de jogar futebol com a galera. de ir

aos shoppings. de ir em aigumas festas. de

articipar de trabalhos em grupo, mas nôs

Fomos “as machanot. tivemos peulot. dançamos.

fizemos fogueiras, jogamos jogos escauticos na

praia. aprendemos o que € amizade, à viver em

. grupo, entre milhões de outras vantagens.

Quem aos 10 anos viaja com saco de dormir

debaixo do braco, com amigos para ficar longe

dos pais por uma semana? Apenas um chaver

de tnuã. O chaver de tnua e um privilegiado! Eu

sempre soube disso. pensava que eu era à

única a pensar assim. mas descobri que todos

os ex-chaverim da tnuã pensam como eu é

agora , se arrependem de nao ter tido

consciencia disso antes.
* Vocês estão aí curtindo a melhor fase da

vida. quando seus problemas sao vender vinho,

ligar para chanichim, e assistir um peula
desagradável. Vocês nao tem ideia do que esta

esperando vocês la fora, na sociedade dos

aduitos. Então, aproveitem, nao esqueçam que
vocês São jovens privilegiados.

Marcia Markman

 

 

 

HABONIM EM FOCO
א5

Este e o primeiro iton do segundo 3
então vamos falar sobre fatosque7
durante as férias no Dror e no início deste
semestre e alguns que ainda «ão acontecer.
E sing maskir e o novo quisbar ja foram
escolhidos e são respecti Fábie espectivamente Fabio e

Os machanot caue passaram foram um
“remenco sucesso com um total de 85
chanichim. no Acampamento Clay, a diversão
rolou soita. parabens aos madrichim e a todos
que contribuiram para que tudo fosse realizado
Nao esquecamo-nos dos machanot centrais
que não ticaram para tras,

O seminario Hadracha, para mordim, que
ocorreu simuitanso aos machanot de tzofim e
soletim. foi outro sucesso. os agradecimentos
são para Karen f. Milene, Maurinho e Janine
que fizeram um belo trabaiho.

O Habonito tem mandado ver, gentei! Sob a
coreografia de Om e Leticia, a Leakat vai
fazer um grande trabaiho no Carmel ao finai do
ano. A dança das schavot bogrot sob a
coreografia de Janice não vai deixar por
menos, já acabou a primsira dança e começou
a qr segunda. .

O vinho e os cartoes de Rosh ja
estão sendo vendidos e קמ
ajudem, lembrando pais e avós de cemprar
estas pequenas lembranças de Rosh Hashana.
:Eros2 esqueçam de contribuir com o AMIGOS

Não importando o dia. estamos es
a participação ₪86 todos no Yom Sport,Ri
ano da pra ganhar. Maiores informaçoes com a
VYaadat Sport. a

No final deste ano teremos o JAMBOREE, vai
ser o maximo, na praia. em Recife, por isso
schavot Dbogrot vamos todos embarcar nesse
balão, melhor, nesse onibus.

Bem. por agora e so pessoal
Hehehe...

À VYaadar Itonut

 

   



 

Seção Dos Bonim
Esta seção foi criada pela contribuição em

massa das bonot.

. Ea ) .

Música:
Nome: “Bonim e Bonot”
âutor: Tatip. (Rio)
Cotaboraçoss: Dani L. (Rio) des
Ritmo: “Meninos e Meninas” (Legiao Urbana)

Suero me encontrar,
já que sei onde estou
vem corosco se juntar
na nossa segunda central

Junto de tanta emoção
e dessa gente
que e ultra cenial

*enho quese certeza
que eu amo isso aqui

REFRAC: :
âcho que qosto ds Sao Paulo
gosto ds Rio, Belo
gosto de Porto Alegre
e tambem ce Salvador
e costo de recite e curitiba

Vai ver queassim mesmo
£ podes ser assim pra sempre
ta todo mamdo
cando a maior força pra gente

Temos tanto o que fazer
e não escuscer a quem
eu fique: sentindo
tanta sugacel!

CHALOMEINU ITARDUT!

vestr a camisa
€ sempre um sonho
unidos asem
eternamenrts Habínim

 

 

Qque 2 gere idealizou...

deixe /er como aprenasr € bom

e no pre-chug ou peula.
BONIM 90 na nachshara

E o tochnit tademais.
marcos sociais, entao...

“A tzavet tamoem (2x)

Eu roio de aiegria no gramado.
cada momento. depois

vai ser muito bem lemprado

Trocam pesscas.
Trocam vaiores..

REFRÃO

O que é ser do Dror ?
A. + . ₪ > er

ser do Dror não é vir aos sabsaos para ve,

os outros tabaiharem. Ser do Dror חב0 6

apenas aproveitar O que ele tem cs dom |

“Ser do Dror e como ter um “mao = com

Ss divi שם es :
uem você divide as boas 6 85 03

2 Ser do Dror e” falar de tudo que acna 8

sente sem ter medo de errar. se

ser do Dror e ser educada e ensmacssem

ter precisar quebrar a cabeça para entender.

Ter amigos. ser compresnada. ser

respeitada. ser amada. tudo voce tem no Dror.

Ser do Drcr edar tudo que pucer por es €

em troca receber amor € carinho.

Quem € do Dror sabe do que to fatando 6

sabe que o Dror € tudo isso e muto mars.
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+ Cá entre nos voce tem mil encantos!

ו 2- Caga sem agaxa e dificil e arriscado!

₪ 3- Us grandes bedecendo us pequenos.

      
O QUE É ISSO ?
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tHAPSCHOT NES

GANSTE HAIS ..o
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Na ida e na volta

Naquele shabat, O pequeno, 6 pobre

comerciante ouvia o sermao do rabino.

- Quem nesta vida e pobre, no mundo que

vira ha de ser rico; o que aqui € rico pela

vontade de Deus, no outro mundo sera pobre

pois todos são filhos de Deus, ele € justo com

למ 0" alguns dias, o pequeno

comerciante. angustiado, procurou o rabino;

- Rabi o senhor realmente acredita que Os

pobres deste mundo serão ricos no outro?

0 - Não ha a menor dúvida! - respondeu O

r y
₪: senhor sabe que eu sou um pequeno

comerciante. pobre. Quer dizer que no outro

mundo serei rico?

- Mas eclaro! . |

Na maior alegria o homem então pediu:

- Nesse caso. raDi empreste-me 100 rubios

logo quando receber minha fortuna no outro

em uma palavra o rabino contou 100

reiuzentes  rublos. O pobre homem nao

acreditava nos Seus olhos. Quando estendeu

sus mão para recolher O dinheiro o rabino O
.

טז

O que pretende fazer com esta quantia,
-

meu amigo?
- Comprar um novo estoque de

mercadorias. 1 |

- E espera ganhar dinheiro assim |.

- Semguvida, vão vender como bolinhos de

chanukan.
* Neste caso - o rabino disse.0

dinheiro - não posso lhe emprestar 35 1
A

rubios. Se você ficar rico aqui. sera pobre lá. E

então como ira me pagar?

3
rim

Retirado da enciciopedia judaica de Nathan fAusubel - Um tesouro de

icontribuição Luis. Maapil)

 

 

O conflito no x
Oriente Medio qt?

 

à invasao do Kuwait pelo iraque foi um
arande impacto para o mundo toco. enquanto

EUA e URSS falavam em paz, Sacaam Hussem

pensando apenas em si próprio invadiy o
Kuwait com a intenção de aumentar os precos
do petróleono mercado internacional e tambem
para não pagar uma divida de queira. לא <

adaurida na guerra ira x iraque. SAS 0
Os americanos. cuja economia É x

movida basicamente pelo 66/6072 Rã
logo se prontificou a defender ₪ +
arabla Saudita. pais vizinho ao iraque que é de

muita importância para os EUA. 9
israet tem uma granae particmação dentro

deste problema. deve se manter atastado do

conflito fisico. mas precissa ficar sempre
pronto para um ataque do anrti-sionista
presidente do lraque Sadaam Hussem. Que

ameaçou atacar israel com armas químicas.
O Brasil tem só um envolvimento econômico

e diplomático neste conflito, se o petróleo uver
um grande aumento no mercado internacionai a
inflação dentro do Brasil crescerã e o Plano
Collor tera dificuldades de se manter bem.

Ateí agora ninguem sabe como isso tera fim
mas estamos torcendo para seja de
maneira pacifica e que o mundo não tenha que
pagar pelas ideias de um louco.

By Sar
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Aprenda ingles com

Can: Pergunta feita por quem tem amnesia: Can
sou eu?
Cheese: Perustima letra do alfabeto: “Exemplo”
se escreve com cheese.
Coffe: Onomatopeia que representa tosse:

Coffe! Coffet
Cream: Roubar. matar:Ele cometeu um cream.
Vase: Jogada: Ágora e a minha vase.
Year; Deixer. parir: Ha teve que year.
Hand: Acertar-se mais fraco: Voce se hand?

| French Diantera: Be saiu na french.
Yellow: Com eia junto: Saimos eu Yellow.

' Date: Repousar: Date-se um pouquinho.

]
|

Day: Conceder: Eu day um presente para meu
namorado. 4
Paint: Usado para pertear o cabelo: Voce me
empresta seu pant?
Fail Contrário de bonito: Ele e fai. .
River: Pior que fat fle e river.
Bite: Agredr: Ble sempre bite nela.
Brought: Jovem bonita: Ela € um brought
Eye: interjeicão de dor: Eye que dor de cabeça.
To see: O mesmo que coffe eu nunca to see
tanto.
Can't Que não esta frio: O cafe esta can't,

: Morning: Nem quente. nem frio: Meu cafe' está
morning. ו
Fel: Barbante: Me da um pedaço deste fei pr'eu

embrulhar o pacote de pão.
Fought: Retrato: Vamos tirar uma fought?
Labek Que envolve a boca: Ela passou baton
nos label

Talk: Pó branco pra se colocar nos bebes: O
melhor tak € o Pom-Pom

Never: Flocos de gelo que caem no inverno: E
bom fazer bonecos de never. à
Begin: Buraquinho na barriga: O meu begn é
pequeno.

Too muck Fruta vermeha, para se fazer

salada: Eu quero molho de too much. E
Say you Maminhas Os say you's dela sao
grandes.

Hair: Marcha do carro: Ele engatou a hair. =
Somewhere: Nome comum no interior de Mina
O Manver e irmao do Somewhere. -

 

 

 

|

ice: Expressão de desejo: |06 ela me cdesse
bolal
Beach: Afeminado: Ele e meio beach.

| Dick: Usado emmúsicas bregas: Dick vale tudo
" isso se você não esta aqui.
| Dark: Palavra muito usada em 583
| provérbios: E meihor dark receber. |

Monday: Ordenar: Monday ele tomar banho.

Soccer: Agressãofísica: Dei um soccer nete.
Shock: Outra agressão: Dei um shock nete.

- Mister: Tipo de sanduiche: Fu quero um mister

cant.
Hello: Esbarrar: Je hello o braço na parece.

The simths: Mandar embora: O perzo The

smiths quem nao trabalha. ES

You: Expressão de curiosidade: You seu amão.

como vai? COL. fABiO (ms em)

Nao fumante paga

com o coração

Fumar faz mal para quem não fuma? uma

| pesquisa vem dar alento à quem sempre achou

|

 

que sim - € waz uma importante novidade:

ao. Um estudo do Medicai Colege de

NOVÍ בז com um grupo de não-tumantes

alojados durante meros 20 mautos numa

estumaçada sata de espera, mostrou“rig

tiveram aumentada no sangue a quan
5 / -

tas. moléculas que formam Os coaguios. .

masi de entupir as arterias. Verificou-se +

também que a tumaceira de 4700 substâncias .

que o cigarro libera no ar acaba diminuindo a
-

És americanos não-fumantes vrimas ce

ataques cardíacos. dois pertencem aos

chamados fumantes involuntários ou Eros.

(No bras não hã dados a respeito.) E

pneumologista Jose Rosemberg, adverte que

relação deve ser ainda mais grave no caso

| 00600855
adolescentes que

cresceram entre fumantes tem e

| danificados e frageis, como se fumassem

| cigarros por dia”.
\
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ANDO FARTO PE WCE ME rER-

GUNTAR AS HORAS, RAWTHORNE-   

 

    

  

“/IGORANÃO QUERO MAIS 2
:\ HE PERGUNTE 45 HORAS  

    

ANDA NÃO ME AcOsTuMEi

   

 IPO DE MACHANE |

sÍNTO FALTA |
DE 4 RELOGIO, DA MINH/  
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AINDA

COSTUME!
NEM COR JO
BANHEIRO !

   

  
   

  
  

 

( VOU LHE FAZER UM RELÓGIO '
vE SOL, PARA PARAR VE ME

  +
ACHATEAR !

    

     



 

 

Importação de Micro so
será liberada em 1994

« À importação de microcomputadores
pessoais do tipo PC, ou da linha Macin-
tosh, da Apple, sô deverá autorizada a
partir de 1994. Isto porque, os critérios
desenhados pelo governo para promover
a abertura do mercado de informática
têm como linha mestra preservar os in-
vestimentos tecnológicos feitos pelas em-
presas nacionais, amda que necessitem
de aprovação do Conin (Conselho Na-
cional de Informática e Automação) pa-
ra entrar em vigor. Assim, os micros e
supermicros — equipamentos que se si-
trram na faixa dos computadores de mé-
dio porte —, que agregam elevado con-
teúdo de tecnologia local, terão prazo

| maior para enfrentar a concorrência ex-
terna.
5 A informação foi dada ontem pelo

secretário de Ciência e Tecnologia, José
Goldemberg, durante a abertura do
XXII Congresso Nacional de Informáti-
ca e da 10? Feira Internacional do setor, -

no Riocentro, num discurso que, pelo
tom moderado, surpreendeu a platéia.
Isto porque, em ocasiões anteriores, O
secretário, repetidas vezes, anunciou que
a-reserva de mercado do setor estaria.
terminada em 1992, data em que a Secre- .
taria Especial de Informática, segundo ;|
determina a legislação, perde o poder de 6
controlar as importações do setor. | >
4 “Não queremos quebrar a indústria

nacional”, justificou Goldemberg, lem- 2
brando, entretanto, que será indispensá- |
vel alcançar os padrões de qualidade e”
peço internacionais. Assim, àpartir deb

ai Ay וEmeב-2:

(Retirado do Jornal do Brasi)
—ההד

Janeiro de 1991e até 1994, o governo vai
eliminar, de forma gradual, as barreiras
não-tarifárias para importação de um
total .de 300 itens, incluindo produtos
acabados e insumos. O cronograma em
estudo prevê que, a partir do ano que
vem,até o final de 1992, deixarão de ser
proibidas as importações de produtos
com tecnologia de projeto 1 —
como monitores de video —, produtos
voltados para as áreas de automação
indústrial e médico-hospitalar não -pro-
duzidos nopaís e periféricos que já sejam
exportados, como os produzidos pela
IBM e pela Unisys no pais. Estes itens
correspondem a 25% do faturamento da
indústria brasHeira — que em 1989 al-
cançou os USS 5,9 bilhão —, segundo

Em 1993 será a vez dosequipamentos
e insumos produzidos com tecnologia
externa — cerca. de 52 itens — terem
importaçãoautorizada. E somente a par-
tir de 1994 é que os fabricantes que

- desenvolveram produtos com tecnologia
local vão enfrentar de perto a concorrên-
cia de similares estrangeiros.Os mecanis-
mos para liberação das importações se-
rão estabelecidos.no II Plano Nacional
de Informática e Automação, que deverá
ser apreciado pelo Conin no próximo dia

- 24 de setembro e ser submetido à. apro-
vação do Congresso Nacional. A idéia é
que-sejam estabelecidas alíquotas máxi-
mas (85%) emínimas (10%)de importa-
ção, com velocidade de redução progra-
mada ano aano, 65 1994-44

Pensamentos

Você que tem sonhose fantasias
que aos olhos dos outros parece loucura

Que espera ser ouvido com atençãoerespeito
quando manifesta suas crenças e opinioes

Que deseja ser amado pelo que €

não gosta de certas coisas
- explicaçãoו para não gostar

Que tambem esquece homens, fisionomtas 6
datas importantes

que não sabe um monte de coisas -

e não daconta de tantas ouiras

. . 4

Que as vezes sente medo, inveja, crIME

Que de vez em quando estã num daqueles dias

e se aborrece com fatos aparentemente

que em certos momentos deseja ficar so com
você mesmo

enfim, você que €gente
com tudo queisto significa:
- eu tambem sou.

Lembre-se disso emnossos encontros.

- vai nos poupar muitos conflitos e decepções.

Col Fabio (magshim)  



 

Entrevista

Esta 8 uma entrevista feita a Paulo Goldfeld.

Paulinho como E mais conhecido.sobre suas

dúvidas. razões. sobre a situação atual no

Oriente Médio. ou seja, sobre 08 fatores que

influem na sua lda Ou não ,para O Snnar. Para os

que nao sabem O shnat ê um ano da vida dos

chanichim da Tnuá, que vem apos à sichva de

magshim, o qual Os chanichim passam em Israel

vivendo e trabalhando lã.

iton - Paulinho. o shnat da sua sichvá é ano

que vem. Você pensa em ir? E

Paulinho - Sim, muito provavelmente eu rel.

tton - Por que provavelmente? Dúvidas? à

Paulinho - Sempre há, né? Acho até que 6

mais medo do que dúvida: um certo receio em

deixar. por um ano, à familia, os amigos que

ficam. os estudos. O conforto de casa. o pais

onde você sempreviveu... Mas não acho que

nada disso sejarazao para não ir.

tron - E as razoes para Ir? à

Paulinho - São muitas. Acho que o shnat e um

ano diferente na vida da gente, em quese

qanha

,

muito em vivencia. são muitas

experiências. pessoas, coisas€ lugares novos.

Você tem maior independencia. nao tendotão

de perto a orientação e o apoio da família. e

com isso se adquire mais responsabilidade e

maturidade. Além disso você esta em israel,

vivendo, trabalhando num kibutZ. uma opção de

vida bem diferente da que conhecemos aqui

vivenciando tudo aquilo sobre o que jã leu e

houviu falar na tnuã, na escola ou em casa.

Conhecer a terra sobre a qual tanto falamos E

pela qual tanto lutamos. fd

Iton - E quanto à faculdade? Voce vai perder

>

“Paulinho - Vou atrasar em um, ano a

faculdade, É verdade. mas não estarei um ano

parado: durante um ano, aprenderei coisas

diferentes das que ,SE aprendem nã

universidade. Minha matricula estard trancada

e. na volta, continuarei o curso. eu estou novo

e nao tenho tamanha urgencia de estar

formado.

 

  

  

iton - Ha pouco os magshimim venderam
falafel na hebraica para arrecadar dinheiro e

fala-se ainda em outros mifakim. O shnat € um
programa muito caro? , |

Paulinho * Eu não diria que e muito caro. Sem

dúvidas. € uma quantidade grande de dinheiro

(te dai a dificuldade de alguns para pagar o

programa), mas, se levarmos em conta os

gastos que se, teria ficando no Brasil em

alimentação, saúde, transporte, etc. E que não

se tem ia veremos que o preço não € nenhum
absurdo. Em todo caso, procuramos realizar

mifakim para ajudar os que tem dificuldades

financeiras. ₪ :
ןזסה - 3complicada situaçao no Oriente Medio

após a invasao do kuwait pelo iraque, nao

ateta suas pretensoes?
Paulinho - Eu espero sinceramente e acredito

que atela a situação já terase acaimado

se deus quiser. ו

iton - So nos resta agradecer-lhe a

coiaboraçao, e desejar-ihe além de uma boa

viagem que suas esperanças e desejos se

reaiizem.
Paulinho - Obrigado.
AREE A 5

PERGUNTAS
   que sentimos cocegas quandoאהסז:

tocamos a tela da televisao?

O bombardeio de elstrons responsável!
ceia formação de imagens acaba por
estabeicer uma carga negativa que recobre
por dentro a teia da TV. 20 tocarmos neia,
reagimos como um fio terra, que retira a
eietricidade do televisor. Então. os elétrons
saitam para os dedos. produzindo, pequenas
taiscas que provocam cócegas. E mais fácil
observar o mesmo efeito aproximando a
cabeça da Tela: os cabelos, fortemente
atraidos pela carga negativa ficam literalmente
em pe.
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Encuanto todos “alam de paz

ele faz a querra sania

nós nao queremos mais

Pra não dízer que não faleí das flores ser escravos desta aliança

(Segundo lugar no III FIC.  1068כ
Do outro tado deste planeta

um maluco taz a queira

ele so quer poder e fama

e tampem destruir a terraCaminhando e cantando e seguindo a canção

Somos todos iguais. braços dados ou não

Nas escolas. nas ruas. campos. construções

Caminhando e cantando e seguindo a canção Etudo tem nems

6 a coisa preta que nos faz sofrer

Pelos campos ha fome em grandes plantações petroleo eseu nome

Pelas ruas marchando indecisos cordões e e amnaa vamos nos arrepender

ainda fazem da flor seu mais forte refrão

E acreditam nas flores vencendo o canhão 1 ' Do aito da cidade
eu vejo O povo que não quer lutar

mas briga com seus vizinhos

eie precissa ganhar

a
!

Vem. vamos embora que esperar não e saber :

Quem sabe faz a hora. não espera acontecer Bis

Então olho pro ceu

e vejo tudo perdido

abomba vai explodir

não vai sobrar um ser-vivo
Há soldados armados amados ou não

Quase todos perdidos de armas na mão

nos quarteis lhes ensinam antigas lições

De morrer pela patria ou viver sem razão

 e
a
m
m

mm
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Então doque adianta chorar

se ninguém vei me cuvir

: mas não posso recuar

' as lagrimas devem cair.
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Os amores na mente. as flores no chão

A certeza na frente. a história na mão |

Caminhando e cantando e seguindo a canção 5

Aprendendo e ensinando uma nova lição. 1 3: By Bar
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    Curiosidade:

Shabat

dia santificado

O shabat e um dos pilares do judaismo

- Na criação do mundo. o 7 dia 601

- Kidush - ligação do povo de Israel com

deus % /

- Lembrança da saida do Egito

- igualdade |
- Às veias são acesas parafuminar à

casa : .

- Na semana apenasuma porção de carne

vor dia. no shabat 2 porçoes.

0 1 35
O 3 7.8 PER SB 01d

: chabat 7 = 2+5+0 — 250 = 200+50 = 2.1--8

6חבסמז 7 = 7+0 -- 70 = 50+10+10 = )''— Vinho

| Shabat 7 =4+3 — 43 = 5+30+8 =Nn— Pão do

|
snabat

 

Yom Kipur, o dia do perdão.

/ ,

E festejado no dia 10 de Tishrei e e o
acontecimento mais importante do calendario

judaico. :

à diferença para os outros dias de jejum,e

aque € ordenado pela tora como um dia para

aflição das almas e arrependimento dos

pecados. O iejum se faz desde o por do sol ate

a caida da noite no dia seguinte. Esta desde

então proibido comer, beber, ter relações

sexuais, usar cosmeticos 5 produtos as

limpeza, calçados de couro e tambem lavar
qualquer parte do corpo que não sejam os

dedos e os olhos. Uma pessoa doente seguindo

conselho médico pode ingerir quantidades de
alimentos. ja que todas as condições religiosas

são postas de lado quando a vida ce uma

pessoa se encontra em perigo.
ântes de Yom Kipur e costume pegir

perdão a qualquer pessoa. Sabendo ou não

sabendo o que você fez de mal a ela. Uma
Seúda Mafsekeo «comida tinal) e consumida

imediatamente antes do começo do jejum.
Existem 10 dias de penitência, onde deus

decide o destino do homem no livro da vida.

Livro da vida - P'Q'a3 - 1

Prazo de arrependimento - 6'בו3כ5 - 2
Livro da morte - P's2L 2 - 3

Costumes:

+- Jejuar
2- Após o jejum. mesa farta

3- Matar galinha e rodeá-la sobre a cabeça
tela limpa seus pecados)

4- Lembrar das coisas que foram teitas

5- Pedir perdão
8- Depois da refeição final paramos de comer
7-Ir a sinagoga ouvir o Shotar
B-Usár roupas brancas (sem couro)

Feito por Roger (mored)
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São inalados, E IA /
ingeridas, הו
injetadas.

1

יש4ש4 1

Qualquer que seja o tipo de dro a, ela
acaba por destruir

MACONHA
O fumo obrido da secagem das fo-
lhas da plar;:a Cannabis sativa atua
no sistema nervoso central. causan-
do sensações que variam da euforia
à apatia. O hábito podegerar dimi-
nuição gradativa dos reflexos e da ca-
pacidade de concentração. Provoca
dependência física e psíquica.
MORFINA E HEROÍNA
Obudas pelo processamento doópio,
substância extraída da papo:'a, uma
planta nativa das regiões asiáticas.
Criam dependência física e psíquica
quase imediatas. Aspiradas ou inje-
tadasra veia. causam crises de abs-
tinência que resultam em dorfísica,
calafrios, insônia, vômito e diarréia.
COCAINA
Obtida pela refinação dz folha de co-
ca. a droga costumaser aspirada ou
injetada na veia. Ela gera inicialmen-
te um estado de euforia e desinibi-
ção. mas depois provoca perda de
apetite e desinteresse sexual. Causa
dependência psíquica.
LSD (Ácido Lisérgico
Dietilamida)
Ingerido em pó, comprimido ou cáp-
sulas, produz alucinações que provo-
cam desorganização mental. Nãocria
dependência física (só psíquica) porque
o fígado consegue destruir a droga
num curto espaço de tempo.

 

 

 

ANFETAMINAS
ubstâncias estimulantes contidas

nos rer-ídios para emagrecer. O uso
prolongado leva à depressão, aluei-
nações e alterações dos movimentos.
A overdose (doses maiores do que o
organismo pode suportar) resulta em
convulsões c rgorre.

DROGAS & AIDS
Quem usa droga, principal-

mer-:e as injetáveis, deveria se
preocupar também com duas
outras doenças cujos vírus po-
dem estar na ponta da agulha
usada: a hepatite e a Aids. Os
vírus de ambas se alojam no
sangue, mas, como os sintomas
demcram a se manifestar, a pes-
soa pode transmitir essas dcsn-
ças sem saber que está contami-
nada. Com a Aids a trensmis-
são acontece também p<lo con-
tato sexual. Conclusão: tem au-
mentado o número de aidéticos
entre depencentes de drogas.
Há cinco anos, só3% deleseram

: portadores do vírus da Aids. Ho-
je, esse rúmsrochega a 25%(ou
350%) em cidades grandes como

“São Paulo e Nova York). = vim   
Eanai 2 = iso 2
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ASIA
TRANQUILIZANTES
Usados cam fins terpéuticos. eles po-
dem causar dependência física e psi-
cológica quando usados desor “enc da-
mente. Causam sonolência. compro-
metem a coordenação motora. a ca-
pacidade de concentração e raciocínio.
Umaoverdose combinada com bebi-
das alcoólicas pode matar.
XAROPE
Contém umasubstância derivada do
ópio — a codeína — que altera o
processo de digestão e ingestão de
alimentos.tira o apetite e desregula
Os intestinos.
COLA DE SAPATEIRO
Inalada, ela age sobre o sistemaner-
voso central e deixa a pessoa muito
excitada. Com o tempo, comprome-
te fígado e rins, provoca desmaios,
tonturas e até parada respiratória.
CRACK
E um subproduto da cocaina,sinte-
tizado em laboratório e misturado a
outras substâncias que potencializam
seu efeiro. É inalado em cachimbos.
latas ou outrosrecipientes. Seu efei-
to é tão potente quanto o da cocaí-
na injetada. ,

CHEIRINHO-DA-LOLO
Um verdadeiro coquetel caseiro de
substâncias químicas que comprome-
te as funções dofígado, provoca ta- *
quicardia (consequência da descarga
de adrenalinaliberada quandoa dro-
ga chega ao cérebro) e até parada
cardíaca.

  

a
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TRANQUILIZANTES

> .--=

(a, E
La a

Ao tomar um calman'e, esva-
ziar um copo ce bebida e acen-
er um cigarro rotineiramente,

você está se dopando, sabia?

Do ponto de vista médico, vo-
cê é uma dependente do fumo,
do álcool e dos ansiolíticos (co-

ro se chamam os tranguilizan-

tes). Só que essas drogas não
530 reprimidas pela sociedade.
Claro, há umalei (a 6.268 de

21 de outubro de 1976) que cita
a necessidade de prevenção e
repressão ao “uso indevido de

substância entorpecente ou que
determine dependência física
ou psíquica”. Precisamente o

caso de calmantes, estimulan-
tes, álcool e fumo. Só qe eles

-são comercializados livremente.

Até mesmo os calmantes, que
só poderiam ser comprados em

farmácias com receita médica.
Quanto à bebida, os números

: chegam a assusiar: 12 milhões

de pessoas se embriagam tod:
os dias no país. ===
CÊ ES ql14 בב"א4שש 6% 2%
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ק Cérebro nasce em
laboratório

Os  neurologistas estão vibrando:
Universidade Johns Hopkins, em be

|

4
|

Estados Unidos, uma equipe chefiada pelo |
professor Solomon Snyder conseguiu pela |
primeira vez aproeza de multiplicar neurônios
humanos, as células nervosas, em laboratório.
Normaimente, um neurônio nunca se divide |
depois do nascimento e, além disso, dura
poucos dias fora do organismo. No entanto, os
pesquisadores desenvolveram um caldo
hormonal onde não apenas a celula sobreviveu
como se multiplicou, formando em pouco tempo
um tecido cerebral

A cultura de neurônios em laboratório
ajudara um sem-número de pesquisas - desde
observar a bioquimica do cérebro,atetestar o
eterro de drogas. Mas, na opinião de Esper
cavalheiro, professor de neurologia da Escola
Paulista de Medicina, o mais importante sera a
utilização desses tecidos em implantes para
remediar os danos causados ao cerebro por
por bebidas alcólicas, drogas e ainda doencas'
como Parkison e Alzheimer."Antes faziamos
essas cirurgias apenas com celuias de fetos
recem-abortados”, conta ete, “e sempre havia
o risco de rejeicão.

UFRJ aprovara
vestibulando que tirar 3
à Universidade Federal do Rio de Janeiro

 

adeciciu tornar mais facil seu vestibular. a fim de
evitar vagas ociosas. Embora todas as provas
Continuem disertativas, so seraeliminado agora
& canaidato que faltar, tirar zero ou menos de
3 em Português e em mais uma discipina ( a
media mínima exigida era de 4 em todas as
materias). O concurso serarealizado em três
aias. As datas vão depender de acordo com
Outras instituições. de modo a permitir que os
candidatos se inscrevam em quantos
vestibulares quiserem, mas que, se aprovados.
50 possam fazer uma marriculia.

%) Caça palavras:
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'- Tzofim
5 Solelim

3 - Bonim
4 - Mordim
5 - Maspilim

E
S - Magshimim

- Bogrim .

   



 

 

2) Palavras cruzadas:

| 1 - Pais que faz fronteira com israel e tem como
capital âman.
2 - Pais que faz fronteira com israel! e tem
como capital Damasco.
3 - Sadan Hussein e presidente do .....
2 - Pais que foi anexado a força.
5 - Pais que faz fronteira com Israel e tem
como capital o Cairo.
S - Pais que faz fronteira com Israel e tem
como capital Beirute.
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Paulo e Rubensse reencontram
depois de muito tempo.Pauloper-
gunta: “Quais as idades dos teus
três filhos?” Rubens, um vetera-
no apreciador de enigmas, res-
ponde: “A soma de suas idades
é 13 e o produto delas é igual à .
tua idade, Paulo. Além disso,: י
meu filho mais velho -também .

adora enigmas”. Quais.as idades
- dos filhos de Rubeps?:JF=s=a"p
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Algumas Leis, (ou Antileis) e Princípios da

MURPHOLOGIA
A Lei de Murphy:

Se alguma coisa pode dar errado, dará.

A Filosofia de Murphy:

Sorria... amanha será pior.

Comentários de Gudin à Lei de Murphy:

Murphy era um otimista.

Primeira Lei do Ciclismo:

Não importa para onde você vai:

é sempre morro acima e contra o vento.

Lei da Gravidade Seletiva:

Um objeto cai sempre do jeito

que causa mais dano, incômodo

ou prejuizo.

Corolário de Collaco:

+

. A chance do pão cair

com o lado da manteiga para baixo

é diretamente proporcional

ao valor do tapete.

Princípio do Malandro:

É moralmente errado permitir

aos otários ficarem com O próprio dinh

Suplemento:

Um 38 cano longo ganha de 4 ases.

 

eiro.

Lei do Carlos Swann:

Se durante vários meses Se realizam

apenas três acontecimentos que valham a pena,

todos os três cairão na mesma noite.

Sétima Lei (Desconhecida) de Newton:

Mais vale um pássaro na mão

do que um voando em cima da nossa cabeça.
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