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Editorial

Caros chaverim. É com

muito orgulho que a

vaadat itonut apresenta

o primeiro iton desse

segundo semestre. Que-
remos aproveitar o es-

paço. para desejar a to-

dos um ótimo semestre.

de muito trabalho e de

como a melhor tnuá do

Brasil. Nós da vaadat

itonut procuramosfazer

um iton interessante.

com artigos educativos

e outros não tão educa-

tivos assim. porque o
iton esta aqui também
para nossa diversão e

a colaboração de todos

para fazer o próximo
iton. Enviem seusarti-

gos. suas idéia e suas
mensagens. Utilizem o

espaço do iton para se

expressar. O iton é a
voz da tnuá. Ale Veag-
shem. Vaadat Itonut.
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Personalidade judaica

Aharon David Gordon (1856-1922)

Filósofo sionista. Nascido na Rússia, trabalhou como funcionário na herdade do
barão Horácio Gunzburg e foi membro entusiasta do movimento Chovevei Si-

on. Em 1904, fixou-se na Palestina e trabalhou como empregado agrícola em

vários núcleos, até morrer em Deganyah. Seus ensinamentos exerceram grande
influência no movimento trabalhista judeu da Palestina., especialmente no parti-
do Há-poel há-Tzair . Gordon considerava o trabalho físico a base da existência
humana. Segundo Gordon: o trabalho é necessidade psicológica e espiritual e

condição para o desenvolvimento da personalidade. A fim de evitar a explora-
ção, o solo e as ferramentas de trabalho não devem ser propriedade individual;
essa mudança deve ser realizada sem alterar a mecânica da vida econômica,
mas, ao contrário do pregam os marxistas, por uma novaatitude em relação ao
trabalho e pela eliminação da paixão pelo poder. A nação, também, deve livrar-
se da ânsia de exploração e enriquecimento a expensas de outras nações. A au-
to-realização é dever de todo homem, pois só pelo exemplo vivo, não por defi-
nições verbais, pode ele exercer influência sobre os outros. A filosofia de Gor-

don é um dos alicerces da ideologia do Habonim Dror.

Ideologia por um ideal

- quando encontrares uma pedra no caminho não pare, faça um degrau e suba (AD)
- uma coisa só é impossível até que alguém duvide e prove o contrário ( Albert Einstain )
- uma longa viagem começa com um único passo ( Lao Tse )
- uma coisa é querer aprender, outra é querer garantias de que não vai errar (Geraldo Eustá-
quio)
- Ninguém comete erro maior do que não fazer nada, porque pode fazer um pouco
( Edmund Burke)
- Tudo que o mundo precisa são exemplos, não opiniões ( Paulo Coelho)
- As reticências são os três primeiros passos do pensamento que continua por conta própria
( Mário Quitanda)

- Se quiserdes, não será uma lenda (Teodor Hertzl)

  



 

A vaadat itonut está realizando o concurso: No Limite. Se a tnuá tivesse um

portal dos elementos como o do programa no limite, quem você eliminaria”? Aí
vão alguns candidatos:

- Rick : qualquer um que se coloca no cargo de merakez chinuch corre o risco

de cair no desgosto do povo. Os inimigos da moral e dos bons costumes, e os
rapazes descamisados da tnuá querem o rapaz fora.

- José Borges Junior ( o juninho)- O rapaz é o ilustre responsável pelas finanças
da tnuá. Vem realizando viagens muito suspeitas, com a desculpa de que vai pa-
ra o Recife, ver mainha. No entanto, fontes fidedignas garantem ter visto o ra-

paz em Paris e dizem que ele tem viagem marcada para Sydney, para ver as o-

limpiadas. Estaria ele fazendo um caixa dois” Por essas e outras, aqueles mais

mão-de-vaca querem o rapaz fora.

- Elaine - Ninguém gosta dessa gordinha

- Rani- Esta rapaz é um caso à parte. Ninguém sabe porque, mas o cara esta
sempre de mau humor. Ele deve chupar limão quando acorda, só assim pra ser
tão amargo. As expressões preferidas do fita são :” Meu que ridículo “ e outra
impublicáveis. As pessoas bem humoradas, não agiúentam mais o cara.

- Kiko - O cara sofre de um grave problema de flatulência, em outras palavras
ele peida muito. Ou muda a dieta ou muda de planeta, porque assim ninguém a-

gúenta...

De o seu voto, e seja rápido, porque com certeza tem algum amigo da onça vo-

tando em você...

 



 

Tema:

“FELICIDADE É CERTEZA DE QUE A
VIDA NÃO ESTA PASSANDO INUTIL-
MENTE”
( Érico Veríssimo)

A angústia e a incerteza existem desde que o mundo

é mundo. O ser humano. na sua sede de saber e con-

trole .busca as respostas para os mistérios da vida.

mas cada resposta leva a outra pergunta. que leva a

outra resposta. que leva a outra pergunta. muitas
vezes sem resposta . Dessa sucessão de aconteci-

mentos. nascem a insegurança e a incerteza dentro

de cada um de nós.

E dificil de entender questões sobre tempo e espaço.

D 'us e o diabo. mas sem duvida o mais dificil é en-

tender a natureza humana, Com a velocidade do

pensamento passamos da tristeza para a alegria, da

incerteza. para a absoluta convicção de que aquele é

o lugar certo, o momento certo. a pessoa certa.
Numbar. conversando com os amigos. uma rotina .

coisa à toa(obrigado Senhor por essa futilidade).em

casa. sentado em frente da televisão. assistindo a-

quele filme. aquele que você conhece tão bem que

antecipa os diálogos dos atores. No abraço dos pais.

no beijo da namorada. na beira da praia. sentindo os
grãos de areia massageando os pés. Coisas simples.
mas que muitas vezes são a resposta para aquelas
perguntas sem resposta. como por exemplo : Por
que estamos aqui? Quando a pergunta deveria ser :

Será que estou aproveitando tudo que posso apro-

veitar?

É da natureza humana lamentar as horas de sofri-

mento .os momentos de angustia e aproveitar os pre-

ciosos minutos de felicidade. aqueles que fazem a

vida valer a pena.

Aproveitar é pouco. É preciso sorver cada gota. ab-

sorvercada parte dessa maravilhosa FELICIDADE.

Não há fórmula para alcançar a felicidade. mas há

um exercício : reparar mais nas coisas boas e sim-

ples da vida, é necessário percepção. Perceber que a

felicidade é a luz da vida. uma coisa simples e que
gente é que ofusca seu brilho e complica tudo.

Eduardo Catap

Redação

Último instante

Nolimiar do apocalipse. no começo do fim

heis que surgem os quatro cavaleiros. como um prenúncio

do epílogo. do término de toda existência

Guerra . Peste. Morte. Fome.

Qual destes males é o que te consome

Aonde buscarás conforto. de onde virá o consolo

quem lhe dará o alento. o acalento,
quando chegar o derradeiro momento

terás um par de braços para lhe envolver

terás camudos lábios para sorver ?

Emtua incessante busca pela felicidade

Aproveitaste toda a oportunidade

ou ficaste preso na mediocridade

na certeza de uma vindoura continuidade

Como é và tuafilosofia

como é grande tua covardia

como podes se apegar a uma esperança tão vazia?

deixas de agir e diz . que amanhã há de ser outro dia

Agora. na noite final

da qual resultará um silêncio sepulcral

Tu percebes que nada é imortal, que tudo é tão banale
ao mesmo tempo. que cada detalhe é de

importância descomunal

Numinstante. antes da conclusão

tu/que sou eu/que somos nós

tu percebes

que de tudo que nos precede. ao nada que se segue

paira uma soberba paz. no teu/meu/nosso coração

Eduardo Catap

  



 

Primeiros erros (Chove)
Capital Inicial

Meu caminho é cada manhã

Não procure saber onde estou

Meudestino não é de ninguém
E eu não deixo os meus passos no chão

Se você não entende. não vê

se não me vê. não entende

Não procure saber onde vou. se o meujeito te sur-

preende
Se o meu corpo virasse Sol

Minha mente virasse Sol

Massó chove e chove

Chove e chove

Se um dia eu pudesse ver
Meu passado inteiro

E fizesse parar de chover

Nosprimeiros erros

Meu corpo viraria sol

Minha mente viraria sol

Mas só chove e chove

Chove e chove

(Kiko Zambianchi)

Esperando na Janela
( Targino Gondim/ Manuca/ Raimudinho do Acordeon)

Ainda me lembro do seu caminhar

Seu jeito de olhar

Eu me lembro bem

Fico querendo sentir o seu cheiro

E aquele jeito que ela tem

Tempo todo eu fico feito tonto
Sempre procurando mas ela não vem
E esse aperto no fundo do peito

Desses que um sujeito não pode aguentar

Ah! Esse aperto aumenta meu desejo

E não vejo a hora de poder lhefalar

Por isso eu vou na casa dela. ai.ai
Falar do meu amorpra ela. vai
Tá me esperando na janela,aí, ai
Não sei se vou me segurar

Genie in a bottle
Christina Aguilera

I feel like T” ve been up tight- For centuryof lonely

nights-

waiting for someone to replease me- you”re lickin”

yourlips and
Blowing kisses my way-But that don”t mean Em

gonna give itaway
Baby, baby. baby

Oh oh oh oh - ( Mybody's sayin let's go. go) Oh oh

oh oh oh

( but my heart's sayin no.no)

If you want to be with me babythere's a price to

pay- Ima genie in

a bottle- You gotta rub me the right way- 1] you

want to be with me

- I can make your wish come true- 1 gotta like what

vou do-You
gotta make a big impression-If you wantto be with

me

The music's banging and the light's down low- Just

one more dance
and we're good to go-Waitin for someone who

needs me-

Hormonesracing at the speed of light but that don”t

mean it's gotta

bc tonight- Baby. baby. baby

If vou want to be with me babytherc's a price to

pay- I'm a genic in

a bottle- You gotta rub me the right way- If you

want to be with me

I can make your wish come truc- Just come and set

me free

Baby and T'Il be with you

   



     Porque os cachorros são melhores do que as mulheres?

. Os cachorros não choram.
. Os cachorros adoram quando você traz seus amigos pra casa.
. Os cachorros não se importam se você usa o shampoo deles.
. Os cachorros acham que você canta bem.
. Quanto mais tarde você chega, mais excitados estão os cachorros para lhe ver.
Os cachorroslhe perdoarão se você brincar com outros cachorros.

Os cachorros não vão se importar se você chama-los pelo nome de outro cachorro.

. Os cachorros não compram nada.

. Os cachorros adoram quando você deixa um monte de coisas espalhadas pelo chão.
10. A disposição dos cachorros permanece a mesma durante todo o mês.
11. Os cachorros nunca param para examinar o relacionamento.

12. Os parentes do cachorro nunca os visitam.
13. Quando um cachorro envelhece e começa a lhe incomodar incessantemente, você pode

chuta-lo para longe.
14. Os cachorros não odeiam seus corpos.

15. Os cachorros nunca criticam.
16. Os cachorros concordam que você deve gritar para impor seu ponto de vista.
17. É legal você manter um cachorro preso dentro de casa.
18. Os cachorros não querem saber sobre os outros cachorros que você ja teve.
19. Os cachorros não deixamos artigos de revistas guiarem suas vidas.
20. Você nunca tem de esperar pelo cachorro. Ele está sempre pronto para sair durante 24 ho-

ras.
21. Os cachorros acham divertido quando você esta puto.

2. Os cachorros não podem falar.
23. Os cachorros são fieis ao seu dono.

24. Os cachorros não falam ao telefone.
25. Os cachorros não reclamam que o seu dono está meio fora de forma

. Cachorros, apesar do faro apurado, não ficam perguntando "Que cheiro é esse?”

. Cachorros não reclamam quando você dirige em alta velocidade.
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EM QUE SENTIDO OS CACHORROS SÃO SEMELHANTES AS MULHERES?
. Ambos podem comer 500g de chocolate de uma vez.
. Ambos não entendem de futebol.
. Ambossão bons na pretensão de que eles estão entendendo cada palavra do que você diz.

- Ambosnão acreditam que um pouco desilêncio é bom1
%
t
w
o
)
m

  



O que aconteceu com o pintinho que não tinha cloaca?
Soltou um pum e explodiu!

 

Sem graça

O que aconteceu com o cachorro de três patas?

Foi mijar e capotou

O que aconteceu com o Pintinho cabeçudo?

Foi ciscar e deu uma cambalhota

Sara fala pra Jacó: Nos somos casados a quarenta anose você nunca me comprou nada

Jacó responde: 5 que eu não sabia que você estava vendendo

A professora havia pedido para os alunos. que levassem algum utensílio relacionado a saúde. Assim começou a

perguntar:
profa: Maria. o que você trouxe?
Maria: Este estetoscópio. meu tio que me deu. Ele disse que serve para ouvir as batidas do coração das pessoas.

prof.a: Muito bom. e você Carlinhos. o que trouxe?
Carlinhos: Eu trouxe este termômetro. A mamãe disse que serve para medir a temperatura das pessoas.
prof.a: Muito bem! E você Pedrinho. o que trouxe?
Pedrinho: Essa bomba de oxigênio da vovó.

Prof. A: E o que ela disse?
Pedrinho: Ela disse deffolffece....

Manuel para o garçom: senhor garçom comoeu tiro essa tampinha?

Garçom: Torce.
Manuelbota a garrafa no chão e começa: Tampinha Edooo. tampinha 200000...

A menina bafenta estava sentada no baile esperando alguémtira-la pra dançar. O gaguinho se aproximou e che-

gou junto. Quando começam a dançar a bafenta suspira e o gaguinhofala:

- PePep. Pepei... Peidaram...

 

 

Rockinmoatcodia 500: ROCK IN RIO

 

: << Informações:

ה" Gilberto Gil Data:
Rob Halford Milton Nascimento De 12a 14 e de 18a 21 de janeiro de 2001

Queens of the Stone a ו Ra -
Age N SYNC Cidade do Rock - Barra da Tijuca
Daúlela Mercurv Britney Spears Ingressos:

o aid Pato Fu R$ 34.00 pornoite
EsFighters Fernanda Abreu Censura:
Ceia ל Funk 'n Lata 12 anos (menores de 12 anos acompanhados)

Silverchair A partir de outubro. o ingresso para o Rock In Rio Por Um Mundo Melhor po-

Barão Vermelho derá ser comprado emqualquer lugar do país. O público já receberá. no mo-

REM mento da compra, todasas informações necessárias a respeito do festival, in:

O Rappa cluindo mapas de acesso à Cidade do Rock e da localização dos pontos

Red Hot Chili Peppers >> bus que servirão delinha direta até o local dos shows.

Mais informações: www.rockinrio.com.br

   

 

   



 

Nomes esdrúxulos

Victor Mimon Muto Dahan( descubra como
um sujeito consegue ter um nome desses)

Para quem não sabe de quem estamosfalando,

trata-se nada mais nada menos de Victor Da-
han, maapil, estudante e membro ativo da nos-

sa tnuá. Sabemos que muitos dos que estão
lendo este artigo são amigos da figura e podem

estar espantados, surpresos, até mesmo revolta-
dos por só agora descobrir que Victor, é na
verdade Victor Mimon Muto Dahan. Mas é a
pura verdade, para tirar a prova, basta verificar
a carteira de identidade do fita. Tentem ser
compreensivos com o garoto e entendam que
ele não pode escolher seu próprio nome, OH!
Vida cruel. Mas deixemos de lado as frivolida-
des e vamos direto ao assunto. Qual a origem

deste nome tão peculiar?
Vamosporpartes. Victor, o primeiro nome da
figura vem de seus ancestrais judeus, que fo-
ram escravos na Roma Antiga e eram comidos

pelos romanos, pelos leões romanosnas are-
nas, no bom sentido é claro. Ao fim das san-

grentas sessões na arena, os ancestrais do rapaz
ouviam o brado: ROMA VICTOR! Aí o nome
foi introduzido na familia, onde permanece até

hoje. Os ancestrais do garoto conseguiram fu-
gir do cativeiro romanoe imigraram para o
Marrocos. Lá, apesar de sua origem humilde, a
família do rapaz tornou-se amiga da dinastia
Mimon, que então mandava na região, logo a
princesa Mimon encantou-se com os dotes a-
tléticos do tatatatatatataravô de Victor, Victor
primeiro, que havia sido um grande gladiador
em Roma. Noentanto após alguns anos de
prosperidade, Victor Mimon Primeiro, príncipe

do Marrocos, foi deposto por uma revolu-
ção popular e acabou sendo encarcerado
pelos revolucionários. A princesa Mimon

fugiu com seus filhos dando continuidade
a saga do nosso herói. Depois de algumas
décadas, a família Mimon chegou ao Ja-

pão Feudal, onde Victor Mimonterceiro
tornou-se um dos grandes samurais da re-

gião. Devido a sua destreza como samu-
rai, Victor terceiro ficou conhecido como

Victor, o Muto( que em japonês quer di-
zer, muito bom pra dominar a espada dos
outros). Assim, o apelido acabou sendo
incorporado a família. Por fim, a família

Mimon Muto chegou ao Libano, onde
Victória Mimon Muto inventou um dos
mais deliciosos pratos da culinária libane-
sa, o dahan, um bolinho feito de carne de
camelo e ervas misteriosas. Todos comi-
am o Dahan da dona Victória. Assim, O
Dahan também entrou pra família, que

acabou vindo para o Brasil, onde para a
felicidade de todos, nasceu esse garoto

supimpa, Victor Mimon Muto Dahan.

Napróxima edição, a origem de Ricardo
Martim Rodrigues Villalta

  



 

Terror em São Paulo

Para a maioria dos membros das comunidades judaicas do mundo, atentados a bomba,

apesar de terríveis, são uma ameaçadistante, coisas que só acontecem em Israel. Infelizmen-

te, nas últimas semanas, essa ameaça tornou-se um perigo um pouco mais palpável para a co-

munidade judaica de São Paulo. Pelo menostrês bombasterroristas foram detonadas pela po-

lícia da cidade, todas precedidas por ameaças via carta ou telefone, fato que embora tenha

facilidade sua identificação, demonstra a ousadia e um determinado grau de organização dos

agressores. As bombas foram endereçadas a representantes de diversas minorias ou institui-

ções que defendem os direitos das mesmas. Apesar de nenhuma bombater sido diretamente

enviada para alguma instituição judaica, pelo menos duas delas tinham como remetente o en-

dereço da CIP, o que torna claro que osautores dos atentados tem informaçõesa respeito da

comunidade. A situação torna-se ainda mais periclitante se levarmos em conta, quem seriam

os supostos culpados: grupos neonazistas. Mesmo que as investigações da polícia ainda se-

jam inconclusivas, a ligação entre os neonazistas e as bombasé evidente, pois em todasas

bombas haviam suásticas desenhadas e inscrições em alemão enaltecendo um suposto novo

Reich. Foi também divulgada uma carta, da autoria da facção nazista Skin-Heads, alertando

as autoridades sobre umaintensificação em suas ações contra imigrantes e minorias a partir

do dia 7 de setembro, uma campanhapara“salvar o país”. De nada adianta entrarmos em pá-

nico, ou nos apavorarmos, pois é exatamente esse o objetivo desses grupelhosterroristas, mas

fica o alerta para que cortemos o mal agora, enquanto é tempo; para que fiquemosatentos.

Embora os neonazistas paulistas ainda não sejam uma milícia totalmente organizada, são um

perigo, tanto por suas ações, quanto pelas idéias que disseminam e porisso devem ser desar-

ticulados, o mais depressa possível. Vale lembrar que antes de se tornar o grande líder da A-

lemanha nazista, Hitler era apenas um pintor de paredes. Portanto, o problema existe, e mere-

ce reflexão.

BEIT SEFERle madrichim

errado.Ao entrarmosna kvutzá de Sefer nos da a oportunidade
de termos contato com pes-mordim, nos deparamos com

uma das etapas mais marcan-

tes da nossa vida tnuati, pe-
gar hadrachá. Uma escolha
que nos exige ao máximo,
pois a tarefa de educar, se

não bem dada, pode até pre-
judicar a educação de uma
criança, que nesta fase mais

inocente da vida, não sabe

bem ao certo o que é certo ou

O Beit Sefer educa jovens
que se interessam em ser ma-
drichim e estamos cada vez

mais nos identificando, para

assim podermos passar nos-
sos conhecimentos aos nossos

futuros chanichim.

Apesar de termos o pré-chug
na Tnuá, que nos é de funda-
mental importância, o Beit

soas de outras tnuót, conhe-
cendo outras idéias, pensa-
mentos, etc. Afinal, para ser-
mos madrichim precisamos
estar cientes disto, pois é u-
ma escolha que definitiva-
mente nosfará crescer e ver
o mundo de outra manei

Nathália Wiesen, m

  

   



 

Frasesfilosóficas

1. Entrou muda e saiu planta.

2. No Havaí, todas as sandálias são havaianas.
3. A primeira missa do Brasil foi o maior programa de índio.
4. Um repórter de rock é um jornalista que não sabe escreverentrevistando gente que não
sabefalar, para pessoas que não sabem ler.
5. A calcinha não é a melhor coisa do mundo, mas está bem perto.
6. Mulher grávida reclama de barriga cheia.
7. Osfilósofos tem um problema para cada solução.

8. Lixo - coisas que jogamosfora.
Coisas - lixo que guardamos.

9. As fitas são virgens porque o gravador é estéreo.

10. Herói é o covarde que não teve tempo de fugir.
11. Pinte os cabelos de preto para encontros amorosos, e de branco para encontros de ne-
gócio.
12. Relógio que atrasa não adianta.
13. Nunca se deve bater num homem caído, a não ser que você tenha certeza que ele não
vai se levantar.
14. Nasci careca, pelado e sem dente. O quevier é lucro.
15. Se você acredita em reencarnação, me dê R$5.000,00 e lhe pago na próxima.
16. Um chato nunca perde o seu tempo. Perde o dos outros

17. Não brinque com fogo, ele não sabe brincar.
18. Uma celebridade é alguém que trabalha duro muito tempo para se tornar conhecida, e

depois passa a usar óculos escuros para não ser reconhecida.
19. Você está velho quando achar que todo mundo está morrendo cedo.

20. Não há pior inimigo do que um falso amigo.
29. Você sabe que está ficando velho quando as velas custam mais caro que bolo.

30. A primeira amnésia a gente nunca esquece.
31. A vantagem de ter péssima memória, é divertir-se muitas vezes com a mesma coisa bo-
a como se fosse a primeira vez.
32. Não existem ateus numa pane de avião.

33. No avião o medo é passageiro

Carta de um soldado a sua noiva

Não imagina, meu amor como estamos mesmo tempo, é uma lastima, cabos, sar-

caminhandoalegres, apesar de estarmos gentos, na flor da idade esmagados por to-
esmagados nesta luta, estamos indo mes- da parte, há sem duvidas feridos que ge-
mo a mercê de D'us; não precisa ficar mem; moribundos provocando, invadindo

contraria- lares, estamos atrás de penitenciarias, pe-
da, minha querida, pois não ha privações, dindo ajuda a pobres e ricos de todo o
que logo termina a situação marcada para mundo.
tanta gente, todos querem caminhar a Abraços de seu noivo que mimosam
frente, vários noivos estão a navegar ao olha e beija a todo instante no seu,

  

  

 


