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patrocinado

Queridos chaverim.

pelo colégio estamos em setembro e
Renascença. a nossa tnua passa por

 

uns de seus melhores

momentos. mas não por

isso devemos deixar que

as coisa continuem na

mesma e sim trabalhar

cada vez mais para que

possamos nos orgulhar ,

como fazemos hoje..

Nosso trabalho frente ao

Judaismo e educação e

de suma importância à
nossa coletividade.
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Entao devemosparar € Colabore com o próximo
refletir sobre isto, nós da וזסח:
vaada itonut fizemos Mande e-mail para:

NESTAEDIÇÃO pensando na nossa tnuá | Tucai (GQmandic.com.br
fizemos um iton a altura

Personalidade | dessa tnuá . este conta

a com trabalho, dedicação

e reflexão . Esperamos

Comigo que vocês aprovem, são
os sinceros votos da

vaada itonut.
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Raron Karonson

SHIGAON

 

PERSONALIDADEJUDAICA

Aaron Aaronson foi um grande agrônomoe líder
palestino. Nascido na Romênia em 1876, foi levado
para a Palestina em 1882 (seu pai foi um dos
fundadores de Zikhron Yaakov ), estudou agronomia
na Françae a partir de 1895 trabalhou em Metulah,
como técnico para o ilustre Barão Edmond de
Rothschild. Em 1906, descobriu na Palestina o trigo
Iriticum dicoccoides, e em 1911 fundou

a

estação
agrícola experimental de Athlit. Na primeira guerra
mundial, foi o principal conselheiro agrícola do
comandante turco Djemal Paxá. Ao mesmo tempo,
organizava um serviço clandestino de espionagem para
os aliados (N/L1), como parte da luta dos judeus para
voltar a Palestina e acabar com o domínio turco. A
irmã de Aaron, Sara, realizava tarefas de espionagem
para o N/LI, até ser capturada e torturada pelos turcos.
Depois de muito sofrimento, Sara conseguiu se suicidar
sem revelar nenhum dos segredos do NILI (1917).
Aaronson serviu depois como oficial de Estado- Maior
no quartel-general britânico no Cairo, foi conselheiro
do General Allenby e viajou em diversas missões. Na
conferência de Paz de Paris, defendeu os interesses
sionistas. Morreu numacidente de avião sobre o Canal
da Mancha(1919).
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OQ REGORJITO
Frases Maravilhosas
 

“Meu tio engolejóias pra
passar na alfândega!”

“O ruim da maconha é que
ela dáfome!"

Thiago (Mored SP)

"Precisamosir logo pegar os
pastéus!!!"

Camila Boná (Maapilá SP)

Quê?! Foi um atofálico???

Ronaldo (Boguer SP)

O que que é Viagra?

Melanie (Bogueret SP)

No Tiul dos mordim:

Melanie: Shê, como é quefaz

prá voltar a fita prafrente?
Rani: - Se o tempo está assim

aqui, lá em São Paulo deve tá
dublado!

Todo mundo:

- Deve tá o que rani?

- Deve tá dublado!

- Perai Rani, como deve tá o

tempo em São Paulo?
Rani- Porra, deve tá

DUBLADO, DU-BLA-DO!

Os sonhos das maapilót

No pré chug:

Richard (escreve) : "Pegue o
cardaço”

Melanie confirmou : "Cruze
os cardaços”

 

TAMIE: Mudar para a cidade grande e não
ter mais que trabalharna roça. Mas já que
por enquanto isso é impossível, ela se

contenta em ganhar um trator de aniversário.
MAÍRA:Chegar a 1,30m para poder andar
na montanha russa e nãoficar só
no carrossel e na xícara.

JULIANA: Falar com os amigosdo Sirilo
(da novela carrossel) para ver se eles têm

alguma fórmula para ficar branca, para

conquistar a Maria Joaquina.

TATIANA: Ter o seu próprio
Machsan,

CAMILA BONÁ: Aqui
temos umcaso para ser
analisado.Essa chaverá tem

vários sonhos. Um deles é que
param de chamá-la de Camila
Boná e a

chamem no mínimo de Camila

Moredet. O outro, é ser o bode
expiatório do Regorgito e

segundo dizem, ela sonha em
ter o seu próprio cérebro.
MAURÃO:Ser modelo.
desfilar nas mais badaladas
passarelas de Paris e
ficar “SUPERRICA”

tiazinha,

RENATA:
Colocarsilicone
no bumbum para
ficar com pelo
menos 1/625 do
bumbum da

ESTHER (ou BOSTHER.

comoqueiram): O sonho dela
é à noite, enquanto está
dormindo...
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O que você vê.

 

Concentre-se nos quatro pontos do centro da figura por
cerca de 30 segundos.

Fecheos olhos e incline a cabeça paratrás.

Continue com os olhos fechados. Você verá um circulo
de luz, continue olhando para ocírculo
O que você vê?

magia do tempo

Leia atentamente frase por frase desse texto (mas é muito importante que
você leia mesmo, senão você não entenderá nada), depois leia apenas as
palavras da coluna do meio. Assim você entenderá o quão belo é o tempo.

TEMPO VIU TEMPO
TEMPO COMO TEMPO
TEMPO E TEMPO

TEMPO FÁCIL TEMPO
TEMPO FAZER TEMPO
TEMPO UM TEMPO
TEMPO OTÁRIO TEMPO
TEMPO FICAR TEMPO
TEMPO FALANDO TEMPO
TEMPO TANTO TEMPO



.
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0 FIM

Era uma vez um cara barbudo, que gostava de fazer previsões. Ele se

chamava Nostradamus, mas como eu sou íntimo dele, vou chamá-lo de

Nono. Em umadassuas previsões, o Nono falou que mais ou menos no dia
11 de agosto de 1999, o mundo ia acabar. 11 de agosto de 19999 mas por

qual calendário? Judaico,cristão, budista ... É, isso o Nononão explicou
direito.

Mais de 400 anos depois do Nono ter batido as botas, em 1999, os

cientistas anunciam que no dia 11 de agosto vai ocorrer um eclipse solar, o

último do milênio. Aí, um bando de catastrofistas sai por ai dizendo que o

mundo vai acabar, que o Nonojá tinha previsto e que o eclipse era o

prenúncio do fim dos tempos, do Apocalipse.
Aí meu amigo,virou histeria coletiva. É gente que se mata, gente que reza,
gente que vende tudo o que tem, gente que fala que vai passar a noite final

fazendo “canguru perneta”, enfim, as pessoas querem acertar as suas contas,

antes do fim. Fim que o Nono previu. antes do homem chegar a Lua, antes
da internet, antes do Viagra.

Bom, passou aquela fatidica quarta-feira, 11 de Agosto de 1999. E o que

aconteceu? NADA!!! O mundo continua aí, com seus problemase belezas.

Agora, todo mundotira sarro do Nono, dizem até que ele erra mais que
meteorologista.

Mas o Nono Não fica bravo não, sabia? Umasele acertou, mas essa,

felizmente, ele errou. Eu não sou nenhum Nono, mas faço-lhes uma
pergunta:
-Como saber se não tem um meteoro enorme, vindo nesse exato momento

se chocar com a Terra e o cara que viu esse meteoro, num observatório lá

no... sei lá...Canadá, achou melhorficar quieto, já que não havia o quefazer,
pra evitar a histeria coletiva ?

Vejam bem,não faço essa pergunta com o objetivo de assustar ninguém. Só
quero demonstrar que o mundo é mais frágil do que parece. pode acabar

hoje, ou, daqui 1 milhão de anos. Essa história do fim do mundo, me fez ver

que as pessoas precisam achar que estão a beira do fim, pra botarem certas
coisas pra fora, pra arriscar. Eu já tive medo de arriscar(quem é que não

teve) e talvez por isso, tenha perdido um lance muito legal na minha vida...
portanto,se pra vocês botarem suas vontadespra fora, é preciso que alguém

anuncie o fim do mundo, eu lhes digo, e o Nono que me desculpe a
imitação:

“o mundo vai acabar agora, corram!!!”
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COMIGO
A NOVA COLUNA DE COISAS INÚTEIS DO DROR.

Perguntas Culturais
1. ESTOU GRÁVIDA E MINHA AMIGA FALOU PARA EU

TOMAR CITOTEK, O QUE VOCÊS ACHAM DISSO?
P.N.O 15 anos

R: Olha aqui amiga.a verdade é que o remédio CITOTEK é um remédio
muito poderoso e ao mesmo tempo muito perigoso. para você e para seu
filho, você pode ter uma hemorragia e o seu filho pode não falecer, tendo
varias segiielas.

2. FIQUEI COM 37 GAROTOS NO CLUB KIDS E ESTÃO ME
CHAMANDO DE GALINHA, ESTOU ARRASADA!!!

C.O.N 13anos
R: Claro que não, todos nós temoso direito de ficar com quantas pessoas

quisermos, a verdade é que a vida é curta e temos que aproveitar muito
todos os minutos.

Os casaisinhos do Habonim
Renata W e Marcelo H

Ester e Michel (boguer)

Tamie e Dudu S Flavia (boná) e Gil
Flavinha e Ury Hana e Kiko
Michele e Rani

Liana e Rubinho E]

Adriane e Beni é | Percam |
Paty e Moises אס proximo iton as

Marcelo e Taty Renata M. e André | declarações mais intimas
Dani S. e Ilan Camila Richard do novo sexysimbol do

| סזסז |
Rick e Thais

Nicole e Dudu €

| |    



-
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COMIGO
Previsão para o mês de setembro
Y ÁRIES - Marte está nasua casa 9,atraindo sua atenção para viagens e coisas
distantes. Seu senso de justiça estará apurado. Poderá pintar paixão por Sagitário
ou pessoa muito bonita.

*$ TOURO - Vão reclamar do seu pão - durismo ou da sua excessiva seriedade.
Terá habilidade e diplomacia para resolver assunto delicado em família.
Dificuldade para liberar suas emoções.
Il GEMIOS- tudo que tenha a ver com coisas do passado, da sua terra natal ou
da sua família vai absorver sua atenção. Colega de trabalho ou alguémde Virgem
pintará no pedaço.

SS CÂNCER - A primavera vem chegando e seu romantismo vai a mil. O sol.
contudo, pede mais um pouco de visão prática e cuidado especial com a saúde
Alegria com amizades.

d2 LEÃO - Marte vai dar muita força pra você superar obstáaculos e aproveitar as
coisas boas da vida. No amor estra muito audacioso. Não se precipite. tá?

Np VIRGEM - Com Vênusno seu infernoastral a ordemé de se cuidar com gente
de Leão, principalmente as mulheres. O sol, porém, reforça a sua força de
vontade. Vá em frente.

2 LIBRA - Com Vênus emLeão o que não vaifaltar é apoio de amigos em
momentos decisivos. Muita atração poratividades sociais. Novidades gostosas no
romance

M ESCORPIÃO- O astral esta muito bom para solucionar problemas de saúde
ou de trabalho. Em festa ou coma forcinha de amizades conhecerá alguém
superlegal.

2 SAGITÁRIO - Osseus sonhosrelacionados a mulheresou coisas do mundo
feminino podem se concretizzar agora. Saúde boa. Pessoa de outra cidade vai
estraçalhar seu coração.

Yo CAPRICÓRNIO - Vaiter queralar um bocado para vencera falta de ânimo e
confiança. Mulher de outra cidade ajudará bastante. No amor. o climaaté que esta
legal.

22 AQUÁRIO - Com sol na sua casa 7, você tem mais é que investir em novas
parcerias, sejam de amizade. trabaalho,estudos e principalmente, na vida
amorosa. Aproveite esse pique.

X PEIXES - O céu está meio carregado pra você. Procure se cercar de pessoas
espiritualmente mais elevadas e não deixe a peteca cair. Aquele gato cairá na sua
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SHIRGAON
Há sheleg shelach veamatar
sheli

Havadi shelach vehanahar

sheli

Nifgashim sof sof bechof
isreelí

Im col hachalomót
vehagaáguim

Shir israelí Sozinho

Im col hazichronot hatovim

   

  

 

   
         

   
   

     
      

    
      

    

    
  

veharaim Àsvezes nosilêncio da noite

Beshir chadash iashan she Eu fico imaginando nós dois
meachê et hakraim Eufico ali sonhando acordado juntando

Hinê má tov. hinê má tov O antes, o agora e o depois
umanahim Porque você me deixa tão solto

Porque você não cola em mim
Bemiktzávlevaní To me sentindo muito sozinho

Im mivtá Polaní
Besilsul Teimani Não sou nem quero ser o seu dono

Im kinór Romaní É que um carinho às vezes cai bem

  

Eu tenho meus segredos e planos secretos
Só abro pra você mais ninguém
Porque você me esquece e some?
E se eu meinteressar por alguém”
E se ela de repente me ganha”...

 

     

    

 

Quando agente gosta é claro que agente cuida
Fala que me ama só que é da boca pra fora
Ou você me engana ou não está madura
Onde está você agora?
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PIADAS

A madre superiora reuniu as
alunas do colégio de freiras
para uma

conversa sobre suas ambições
para o futuro.

- E você Catarina, o que você
quer ser?
- Prostituta!
- Você querser o quê?
Perguntou a madre

assustadíssima.
- Prostituta — responde

Briga no bar. O judeu dá

porrada no chinês.
- Isso é pelo que vocês
fizeram em Pearl Habour!
- Mas quem bombardeou

Pearl Habour foram os
Japoneses!

- Japonês. chinês, coreano, é
tudo a mesma coisa!

O chinês passa a encher o
Judeu de sopapos.

- Isso é por vocês terem

Catarina com toda convicção.
- Ah, que susto! — Respirou

aliviada a madre — pensei que
você tivesse
dito protestante!

afundado o Titanic!

- Mas quem afundou o Titanic
foi o iceberg!

- 1060018, Rosemberg,
Tratemberg. é tudo a mesma
coisa!

Três garotas estão
conversando sobre os suas
vidas:

- Quando chego em casa -diz
a morena- eu atiro os meus

sapatos no corredor,
se eles ficarem juntinhos
significa que eu tive um dia
ótimo.

- Quando chego em casa -diz
a ruiva- eu jogo o meu chapéu
na chapeleira, se
ele parar e porque eu tive um

dia ótimo.

- Quando chego em
casa -diz a loira- eu
atiro a minha

calcinha no teto, se
grudar é porque meu
dia foi excelente.
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“Sorria para a vida"
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Drama de um apaixonado

Quando a conheci eu tinha 16 anos; ela, eu não sei.
Fomosapresentados numa festa por um carinha, que se dizia
meu amigo.

Foi amora primeira vista, me enlouquecia. Nosso amor
ascendeu a um ponto em quejá não conseguia viver sem ela.

Mas era um amor proibido, meus pais não aceitavam, fui

repreendido na escola, e então passamosa nos encontrar as
escondidas.

Até que não deu mais, fiquei louco. Eu a queria e não a
tinha. Eu não podia permitir que me afastassem dela.

Eu a amava, eu a queria, eu a desejava.
Bati o carro, quebrei tudo dentro de casa, quase matei a

minha família; estava louco, precisava dela, não podia viver

sem ela.

Hoje tenho 19 anos, estou enternado num hospital, sou um
inútil e vou morrer, abandonado pelos meus pais, pelos meus
amigos e por ela.

Seu nome? Cocaína.

Meu amor, minha destruição, sei que devo tudoisso a Ela.
Minha vida, meu desespero, MINHA MORTE.

DROGA!!!!!!!!
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São Paulo, ,1948

Em 1948 foi o
ano de expansão do
movimento( ichud ) em
todasas cidades
brasileiras. Realizaram
três grandes
acampamentos
(machanot), no
começo, no meio e no
final do ano, onde a
organização pela
primeira vez sentiu sua
força e sua

personalidade.
Na expansão do
movimento em São
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Paulo evidenciou-se 0
caracter específico do
seu grupo formador. Ao
contrário das demais
organizações ,
expandiu -se o
movimento de cima

para baixo, formando
primeiro uma grande
camada mais velha ,e
apenas um ano depois
chegandoaté ás as
mais jovens. Os
companheiros do grupo
formador reuniram um
segundo grupo,
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Guizabar Nacional
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Entrevista com Fabinho

Shigaon - A quanto chalutzim, madrich
tempo está na Tnuá? machané hadrachá,
Fabio - Estou
desde 1988.

Siga- Quais () peso de uma escolha
alguns cargos
que você pegou

nesse tempo na
Tnuá?

Fabio -

Recomecei a

vaada itonut que

não existia na

época, vaada
kshutim, vaada

esporte, vaada
moadon. madrich

de solelim

velhos. PT de

A razão pela qual fui motivado a escrever está relacionada. fundamentalmente. às
frequentes manifestações contrárias que estão norteando as decisões de bogrim nos últimos
meses.

Ao longo dos meus 20 anos. contados a partir do parto de minha honrada mãe, sempre
ouvi dizer que os homens são dotados de livre arbítrio, ou seja, liberdade pra agir e praticar
seus atos, Bem, até onde pode chegar minha capenga e debilitada memória, não me consta ter
escolhido nascer brasileiro, de família humilde, circuncidado, de cabeça chata ou mesmo ter
optado pelo Real como moeda ou pelo Pequena Monarca Cardoso pra presidência. Os mais
críticos argumentariam que talvez eu ainda não tivesse a devida maturidade pra poder ter
escolhido nascer com 2 metros de altura, rico, bonito, forte. com o prepúcio preservado, além
de ter optado pelo dólar como guardião da economia nacional e ter consagrado a Mônica
Lewinsky como protagonista dos episódios mais íntimos da vida pessoal do Presidente da
República.

O fato é que os anos foram passando e eu fui criando asas, de modo que aos 9 anos eu
puder exercer, precocemente, esse tal de livre arbítrio. Era uma tarde de sábado quando meus
pais me puseram em xeque: “Você quer uma bola de futebol ou um boneco dos comandos em
ação?”. Confesso que fiquei desnorteado. Haviam me puxado o tapete. Eu nunca havia estado
em umasituação assim antes. onde eu pudesse decidir sozinho os destinos de minha própria
vida. Foi uma tarefa extremamente espinhosa. Hesitei um pouco. Mas não poderia me esquivar
de tão grandiosa questão. Saibam que escolhi a bola. Era ela uma esfera branquinha, macia,
redondinha, gostosa — talvez nesse instante tenham sido revelados os primeiros indícios das
minhas futuras preferências pessoais — Freud explica.

Até esse momento minhas decisões apenas traçavam o destino de minha própria vida,
porem, aos 11 anos, meu pai me fez a seguinte proposta: “Eu vou pra São Paulo, você vai ou
fica com sua mãe?”. Minhas pernas tremeram. Qualquer decisão que eu tomasse naquela
ocasião ultrapassaria os limites da esfera individual e penetraria no âmbito familiar. Mastive
que decidir e não morri porisso — adivinhem qual foi a minha escolha?

Tudo isso me fazia crer, e assim fui percebendo, que na medida em que eu ia
envelhecendo, os problemas iam se tornando cada vez mais difíceis de serem resolvidos —
agora entendendo o porquê das variadas tonalidades de cor dos cabelos de meu velho pai.
Fiquei intrigado. Ora, por que D-us havia de nos ter dado esse livre arbítrio? Cheguei a me
zangar com Ele. Por que Ele teve que complicar as coisas? E por que Ele nunca tinha me
enviado um problema tácil de ser resolvido? Por que será que nunca tive de escolher entre
comprar um fusca ou uma Ferrari? Ou escolher entre uma mulher bonita e umafeia? Ou entre
ganhar dinheiro ou não ganhá-lo?

Entretanto, passaram-se alguns anos e eu pude notar que as coisas não eram bem assim.
D-us não haveria de Ter-nos dadoessa qualidade à toa. Ora, que graça teria se eu não pudesse
escolher entre comer um misto ou queijo quente? Ou se eu não pudesse optar pelo Habonim
Drorpra passar as tardes de sábado? Ou se eu fosse incapaz de meresolver entre ver televisão
e jogar futebol? Eu ficaria destituído de liberdade, vez que eu estaria condicionado a enxergar
apenas uma alternativa, dentre muitas possíveis. Eu perderia minha razão de ser, não poderia
mais questionar. indagar, opinar, propor, criticar ou apontar soluções. Nadateria graça, como
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num jogo de cartas marcadas cujo fim deságua para um desfecho preestabelecido.
Concluí, dessa maneira, que o livre arbítrio não seria algo maléfico. Seu exercício, ao

revés, me conduziria a enveredar pelos caminhos da verdade, na medida em que me
permitiria refletir e pensar sobre quais rumosseguir, permitir-me-ia saber diferenciar o bem
do mal, o certo do errado, o belo do feio, a verdade da mentira.

O poder de decidir, entretanto, não é livre de obstáculos. Decidir impõe atender aos
aspectos positivos de uma escolha e aos aspectos negativos da renúncia. Decidir implica
renunciar. A escolha de uma determinada diretriz implica, necessariamente. a renúncia de
outra. Ou seja, tomar uma decisão errada pode significar um caminho sem volta. Daí que
para decidir da forma mais correta possível se faz necessário, como requisito essencial, o
uso do bom senso, cuja pureza de significado só é conquistada ao longo de anos de
experiências.

Pois bem, voltando àquilo que nos tem motivado a escrever. As decisões de bogrim
tem sido constantemente questionadas nesses últimos meses. Somos acusados de
autoritários, inscritos no rol da ditadura e da tirania. Propulsores dos mais terríveis métodos
inquisitórios de imposição.

Gostaria de dizer àqueles que assim pensam que agradar a gregos e baianos —
plagiando minha querida amiga Sabrina — é características daqueles que não possuem pulso
forte, pressuposto indispensável pra quem precisa decidir. E é demonstração de fragilidade
e covardia. É esquivar-se de um nobre dever.

O queeu quero dizer é que uma decisão de bogrim. ao contrário do que pensamalguns,
revestida de caráter democrático, onde as mais variadas opiniões são expostas e colocadas
sob enfoque dos olhos mais sagazes, numa criteriosa avaliação. Para tanto. levamos horase
horas discutindo em busca da melhor solução, do melhor caminhoa ser percorrido. Nesse
momento é que podemos perceber que aquelas idéias que se desmoronam tão facilmente
quanto um castelo de areia. pois são desprovidas de qualquer consistência: outras. contudo.
se mostram fortes e sólidas como um diamante. Essas são as que perseguimos
incessantemente em nossasvidas, seja dentro da tnuá seja fora dela. Elas sempre ganham
corpo e forma definidos de tal sorte que são levadas adiante. Somente o tempo dirá se
acertamos ou não. por que apenas aqueles que assumem o risco de tomar uma decisão
correm o risco de aprendere crescer como ser humano.

No entanto, muitas decisões tomadas em reunião de bogrim vão de encontro a
interesses específicos de alguns dentro da tnuá. E nem poderia ser de outra maneira, só se
cresce nas ambigiidades. Faz parte de um ambiente saudável. aberto e democrático. A
unanimidade é burra, cava sua própria sepultura.

Posse afirmar sem medo. então que agimos de acordo com os ditames de uma única
aspiração, de um único interesse, de um único objetivo. qual seja. o BEM da tnuá. cujos
desígnios se sobrepõem a todo e qualquer intento de outra ordem.

 


