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Hum... outro mês, outro Iton, novos acontecimentos, algumas voltas do nosso globo terrestre
em volta de seu próprio eixo. Sete dias, para uma semana, tudo. Para a história, nada. Tanto
acontece em tão pouco tempo e no entanto este tanto equivale a nada. O que fizemos nesse último
mês de tão significante, que mereça registro histórico, mesmo que na história da sua família? Pouco,
ou nada. Apenas vivemos nossas vidas » sobrevivemos mais um mês. Que grande avanço para a
humanidade isso trouxe”? Talvez nada. Se pensarmos grande, somos pequenos, quase insignificantes.
Devemos pensar pequeno, individualmente, procurar valorizar-nos e valorizar nossos atos. Saiba que seus
atos podem influenciar as pessoas que o cercam. Isto é o iton para a vaadat itonut. Pensamos pequeno
e esperamos que as idéias, reflexões, notícias, piadas, possam de alguma maneira influenciar o seu modo
de pensar para o melhor, é claro. Você por acaso se lembra do que fez hoje de manhã, ontem de tarde,
mês passado neste mesmo horário? Não? Não se preocupe, com certeza alguém se lembra.

[tome]

 

"... não se pode ser uma comunidade completamente livre dentro de uma
sociedade capitalista, é uma ilusãoimaginar-se que se possa sê-lo. Enquanto
o capitalismo estiver em tomo de nós, em nosso interior, não teremos
possibilidades. tudo o que podemos fazer é trabalhar criativamente dentro de
algumas linutaçõesaté que desmoronem os muros. A influência da estrutura
pútnda é forte e nós somos fracos. Mas nessa batalha, vence o frágil,
porque o forte está rígido e podre. Mas os frágeis são flexíveis e estão
vivos."
Do hvro "the lfe of the theater"
de Julian Beck
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Bandeira de Israel

Em 1948, depois de quase 2000 de exílio, o Estado de Israel foi

reestabelecido como o Lar Nacional Judaico. A nova bandeira foi

apresentada na ONU em 1949. A bandeira é símbolo do orgulho

do retorno da Nação Judaica ao seu lar.

a Como a bandeira israelense foi escolhida?
y

A ד David Wolffsohn, que participou do Primeiro Congresso Sionista,

; em 1897, conta a história do nascimento da bandeira israelense:

"A convite de nosso líder, Herzl, vim para a Basiléia para os

preparativos para o Congresso. Entre muitos outros problemas

que me ocupavam, havia um que continha algo da essência do

problema judaico. Que bandeira seria pendurada no Salão do

Congresso?

Então tive uma idéia. Temos uma bandeira, e é azul e branca. O

talit (manto de orações), com o qual nos cobrimos quando

rezamos: este é nosso simbolo.

Vamostirar o talit de sua sacola e vamos desenrolá-lo perante os

olhos de Israel e os de todas as nações. Então encomendei uma

bandeira azul e branca com a Estrela de David pintada.

Foi assim que a bandeira nacional de Israel, que esteve no Salão

do Congresso, surgiu.”

As faixas azuis acima e abaixo da Maguen David nos lembram o

talit. Quando vemos a bandeira de Israel, nos lembramos da fé e

das orações de muitas gerações de Judeus que esperaram O

retorno ao seu Lar.

 

A Maguen David é um tradicional símbolo judaico. A estrela é composta por dois

triângulos, um com a ponta para cima, outro para baixo. Um deles aponta para tudo

que é espiritual e santo. O outro aponta para baixo, para tudo que é terreno e secular.

Ao levar uma vida de Torá e mitzvot, o Judeu luta para unir o mundo espiritual ao

terreno, o sagrado e o secular.

A lenda nos diz que David, rei de Israel, enfeitava seu escudo com a estrela de seis

pontas, por isso a estrela é chamada Maguen David.
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Dia 7 de março foi formado o 29º governo de Israel.

Abaixo esta a listagem deles » suas funções:
Ministros do Gabinete:

 

Ariel Sharon Primeiro Ministro (Likud)
Shimon Peres Ministro de Relações Exteriores(Avoda)
Benjamin Ben-Eliezer Ministro da Defesa(Avoda)
Silvan Shalom Ministro das Finanças(Likud)
Limor Livnat Ministra da Educação(Likud)
Meir Sheetrit Ministro da Justiça(Likud)
Uzi Landau Ministro da Segurança Pública(Likud)
Eli Yishai Ministro do Interior e vice-primeiro-ministra(Shas)
Tzachi Hanegbi Ministro do Meio Ambiente(Likud)
Reuven Rivlin Ministro da Comunicação(Likud)
Avigdor Lisberman Ministro da Infra-Estrutura Nacional(lsrael Beiteinu)
Rehavaam Ze'evi Ministro do Turismo(Israel Beiteinu)
Matan Milnaí Ministro da Ciência, Cultura » Esporte(Avoda)
Efrain Sne Ministro dos Transportes(Avoda)
Dalia Itzik Ministra da Indústria e Comércio(Avoda)
Shalom Simhon Ministro da Agricultura(Avoda)
Natan Sharansky Ministro da Construção e Habitação(Israel B'Aliah)
Shmuel Avital Ministro para assuntos sociais
Shlomo Benizri Ministro do Trabalho(Shas)
Nissin Dahan Ministro da Saúde(Shas)
Asher Ohana Ministro para assuntos religiosos(Shas)
Eli Suissa Ministro para Assuntos de Jerusalém(Shas)
Salah Tanf Ministro sem pasta(Avoda)
Ra'anan Cohen Ministro sem pasta(Avoda)
Danny Naveh Ministro sem pasta(Likud)
Tsipi Livni Ministra sem pasta(Likud)

Vice-Ministros:
Yuli Edelstein Vice-ministro de Imigração e Absorção(Israel B'Aliyah)
Dalia Rabin-Philossof  Vice-ministra da Defesa(Centro)
Meshulan Nahari Vice-ministro da Educação(Shas)
Michael Melchior Vice-ministro das Relações exteriores(Meimad)
Naomi Blumenthal (Likud)
Avi Yechezkel (Avoda)
q Ben-Menacachem (Avoda)

a

E o maior governo da história do país. É composto de 26 ministros e 13 vice-ministros.

 
 



 

Saiba um pouco mais sobre os partidos com maioria na knesset:

Avodá Trabalhista: Partido social democrata com raizes sionistas. Seus mais recenteslíderes foram Yitzhak

Rabin e Shimon Perez. O Habonim Dror apóia este partido.

Guesher: Partido de maioria marroquina, formado em 1998 por David Levy, ex-Likud,

Meimad: Partido nacional religioso moderado

Likud: Partido de centro-direita formado em 1973, já foi o partido mais extremista de direita do Kne set,

mas desde 1977 foi se tornando mais pragmático. Partido apoiado pelo Betar.

Shas: Partido Ultra-ortodoxo sefaradita, fundado em 1984. Está engajado na luta contra o envolvimento do

Tribunal Superior de Justiça em assuntos religiosos, sua postura com relação ao processo de paz é

moderada.

Meretz: Partido de esquerda sionista que enfatiza os direitos humanos, o bem estado social, a separação

entre estado e religião, e o processo de paz. Formado pela fusão de três partidos: Ratz - direitos dos

cidadãos, o socialista Mapam e o liberal Shinui. Ligado diretamente ao Hashomer Hatzair.

O que é ser um partido de direita ou de esquerda em Israel?

Basicamente um partido de esquerda é aquele que tem maior disposição a concessões para conseguir a paz

com os árabes. O direitista é de linha mais dura e menos disposto a fazer concessões. A direita de hoje é

mantenedora da linha do antigo partido Herut que além de mais conservador do ponto de vista social queria

um Israel maior, mesmo queisto levasse a um estado de guerra mais prolongado. Os trabalhistas

(esquerda) eram mais liberais na questão social mas também mais dispostos a concessões aos árabes em

nome da paz.

Knesset

O Knesset, órgão legislativo, é composto de uma única câmara

de 120 membros, que opera em sessões plenárias e através de

12 comissões parlamentárias. Debates gerais e votações sobre

política e atividades do governo, assim como proposições

4 legislativas submetidas pelo governo, ou projetos de lei

4 apresentados por um dos membros, realizam-se em sessões

plenárias.

4 Para converter-se em lei, cada projeto deve passar por três

votações no Knesset: as emendas são incorporadas no estágio

de discussão na comissão, após a primeira votação, e revistas

em sessão plenária na segunda etapa; a terceira etapa é a da

votaçãofinal. O Presidente, o Primeiro Ministro, o Presidente do
Knesset e o Ministro responsável assinam a lei quando esta é

aprovada.

 

Os debates do Knesset são conduzidos em hebraico e membros árabes e drusos podem dirigir-se ao

Parlamento em árabe (segunda língua oficial de Israel); traduções simultâneas são disponíveis em ambos os

idiomas.

Os membros do Knesset, que representam uma ampla gama de partidos políticos, são eleitos cada quatro

anos em eleições nacionais, com todo o país constituindo um só distrito eleitoral. O número de assentos no

Knesset atribuído a cada partido é proporcional à sua parte no total da votação nacional. Todo cidadão tem

direito de votar a partir dos 18 anos e de ser eleito para um cargo público a partir dos 21.

A partir do pleito eleitoral de 1996, o Primeiro Ministro será também escolhido por voto popular,

simultaneamente com as eleições do Knesset. No dia da votação, os eleitores colocarão na urna duas

cédulas, uma para o Knesset e outra para O Primeiro Ministro; este deverá ser um cidadão de mais de 30

anos e o líder de um dos partidos candidatos à eleição.

  



Nathalia(maapila) : “Falta eu fazer o bigode.”

Hanna: “Olha o código morse “(olhando para algo escrito em braila)

Rê W.: “Fevereiro vai até dia 30!"
Flavia(maapila): “Tem atividade no dia 31 depois do camaval pow.”

Alana: "Eu ia trazer pipoca, mas lembrei que não te microondas
no Dror.”

Rê WV.: "Ah! Agente faz umas ondas aí.”

No chug de guiborim, após Manna ouvir a palavra “Jacuzi" ela diz:

“Hey, parem de falar essas palavras estranhas.” Achando que era

uma palavra em hebraico.

Assistindo Ty na casa do Becker:

Nathalia:"Olha esse cara, parece o Natan!(maapil)

3 seg. depois aparece o tema da reportagem: "O barbeiro gay.”

Aanna: "Zos 37ºC eu fico pelada correndo pela rua.”

Nathalia:Ntior e mais ngido.” "Eu tou acostumada com coisa pequena."

Ré W.: "Legal! Eu queria uma coisa grande mesmo(risos)!

Nathalia (abismada): “Olha o tamanho disso cara!! (pensou e nu)

Especial - Richard
Este mês de abril, o nosso quendo colega Richard foi o campeão de frases. Vejamos:

Fabio(maapil): Põe um de cabrito.
Richard: O que? O Yon ?

Fabio(boguer): Que tipo de árabe tem em Israel?
Richard: Os que trabalham no shuk,

Gabriel: Tem gosto de churrasco.

Richard: Gosto de schwartze 7?

Fábio(boguer): Calma ai que eu quero ler.. (querendo continuar o texto da peulá)

Richard: O que? O iton?

Richard: Na tzava tem pasteleiro?
Richard: Na bégica se fala Belgo.
Richard: Ricardo é igual a Richard.
Richard: Eu devia ganhar um prêmio pelas frases.

Richard: A comida dos drusos é boa? Ânh, já vai colocar no iton....
Richard para bisés: Tá bravinha, ta ?
Richard: Eu acho o máximo as pessoas rirem de mim. 
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" Natan(boguer)

Eu começotodo o processo pelo
“Shampoo, para evitar que a sujeira
que caí do cabelo arruine a récem
ensaboada.

Fábio(maapil)
O sabonete, por que
eu começo de baixo pra

* cima:

“Priscila
“Shampoo, por que aí

a sujeira caí e eu me
lavo.

“Marcela(maapila)
Shampoo. Por que
é mais higiênico.

, Rafael(bone)

Shampoo, por que teoricamente
a sujeira que esta no cabelo desce

- daí você limpa com o sabão depo.s.

- Rani(Seu Lunga)

- Oh! Ridículo. Saí daqui,
val, vê se não me faz mais
pergunta idiota dessas.

“ Tomer

.* Hooligans. Independente   não toma banho!!

2 8

3 / ו |y 9 t 1 -

Por onde você começa ao tomar banho?
Pela ensalboada ou pelo Shampoo? Por que ?

Flávia(maapila
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lara
O Shampoo, pois após
passar o shampoo, a sujeira
do cabelo passa pelo corpo
» estragaria tudo!

Richard
O sabão, pra me limpar
primeiro, por que aí, fica
tudo limpo.

Renata W.
Shampoo, por que aí escorre
a espuma suja pelo corpo 8
depois eu limpo com o sabão.
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.Shampooכ Sujeira do cabelo val pro
corpo e depois tiro com o sabão.

Marcela(moredet)

Shampoo, sujeira do cabelo

caí no corpo. Sahão limpa.
E simples assim. ea

Marcelo(guizbar)

Depende. Aonde eu iria
gastar menos? Há alguma
influência no custo final a ordem

de uso dos fatores?
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Hobbes
Preciso ainda tirar o shampoo
que caiu no meu olho.
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(Não que a luz reflita nessa folha, mas ela de certo modo reflete, entende?)

“Às pessoas mais influentes do século. Quem são? Aonde vivem? Como
e” distinguilas? Estou à procura da pessoa de maior influência do século passado,
= talvez da história, quem é? Aonde viveu? Como chegou a esta posição? A verdade =*

é que não é fácil achar uma pessoa apenas assim, mas fiz uma pesquisa de
>- campo e cheguei a uma conclusão: São duas as pessoas mais conhecidas do

século passado e talvez da história, » o mais interessante: Eu não as conheço!

São elas a Galera e» o Pessoal. Como o pessoal fala nessas pessoas hein... Toda
' hora principalmente na tnuá. São os chaverim mais invocados por chamados dos *
= mais diversos espectros. Galera, o negocio é o seguinte. Galera, vamos ficar em
“silêncio. Pessoal, dá pra me arranjar um tesoura. Pessoal, cade a torcida?
Alguém poderia me dizer quem são eles? Quem sabe até gostaria de fazer uma

“ entrevista pro Iton comeles, pow, pra ver como é ser importante assim,
- conhecido por todos, aclamado em todos os momentos. Galera, a atividade tava CE

>< animal, parabéns! Pessoal, valeu mesmo, foi muito bom. Esses dois caras devema

ser demais mesmo. 3

  

   

 

Pensamentos Profundos x
 

 

Agua, eu não gosto de Descobri o segredo de Ma
água, acho tão nojento. Tostines. Ela é mais fresquinha =
Se você parar pra pensar, por que usa conservantes. e

é nela que os peixes transam.

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quem vê cara, não

pes : vê o resto da pessoa. -
Acho a indústria da camiseta ds

+uma bruta sacanagem. Por que Agua mole em pedra dura 0%
as camisetas P custam o mesmo tanto bate até que respinga 2

preço das GG, se nas GG tem o em tudo amadaE
dobro de tecido? pone

(Os últimos serão desclassificados.) "|
ai, 1%

2%
na

Quem cedo madruga, fica
com sono o dia todo.
 



 

Era 1893. Era manhã no Kentucky. E, como em outras manhãs de 1893 no
Kentucky, quando as irmãs Patty e Mildred Hill entraram na sala de aula em
que lecionavam, todos os alunos se levantaram, cantando a música por elas
composta:'Good morning to all/good morning to all! good morning to all/
good morning to all”. Nenhum dos pupilos poderia imaginar que aquela
musiquinha besta se tornaria, segundo a Sociedade Americana de Compositores,
Autores e Editores, a mais cantada do século seguinte.
Você nunca ouviu o hit Good Morning to All, pois entre a escola de Lousiana, as

irmas Hill e as paradas de sucesso havia um detalhe chamado Robert H. Coleman.
O rapaz mudou o verso original para “Happy Birthday to you”. Não só mudou a
letra, mas registrou. Mal atingira a maioridade, “Parabéns à você" foi parar nos
tribunais. Em 1916 começou a disputa entre Patty e Coleman, que duraria 1º anos.
Patty acabou ganhando. De nada adiantou. Tanto Patty quanto a editora Summy
Birchard, onde a música estava agora registrada, haviam perdido totalmente o
controie da situação. Dez entre dez aniversariantes do mundo cantavam Parabéns

oi 0 qEרחחה=(,גרו.1ל6לאקא,)44בריש semהובו33הוועשושב2055ק37/2373(1,הרבוב53:26- pagar 03 direitos sutorsis. Quarto
gidas ficavam as irmãs, Em 4989, 3 Warner comprou 3 Birohard, Hoia em dia, quem
quer que carte, ou mesmo assovie Parabéns em qualquer meio de comunicação de
massa, em todos os países, deve pagar direitos autorais à Warner. A legislação esta-
belece que uma obra somente caí em domíniu público, 70 anos após a morte de seu
último autor. Com isso, a Warner vai cortinuar batendo paiminhas ate 2016.

Sobre a letra em nortiguês, a Warner pode cobrar direitos, uma vez mue é variação
da americana e a melodia é a mesma. Quanto ao pique é pique e o ratim-bum, no
entanto, nada consta. Cem por certo nacional, esse final tão curioso, quanto gran-
diloquente permanece, sem patente, nem autor conhecido. Motivo de orgulho
nacional.
 

Os Parabéns por aí

Portugal

Hoje é dia de festa

Cantam as nossas almas

Para a menina fulaninha

uma salma de palmas

(todos batem palmas)

Holanda

Lang zai ze leven(3x)

in de gloriaçax)

iep iep vera(2x)

ou seja...

Uma vida longa(3x)

de glória(3x)

hip hip hural(2x)

Israel

Yom chuledet sameach

(4)
ou seja...

Feliz dia de seu

nascimento(4x)

Russia

Os russos não cantam

Parabéns. Faz sentido,

pois se os [ussos são maus

e comem as criancinhas,

elas nem chegam a fazer

aniversário.

Suécia

Jag ma han leva

Jag ma han leva

Jag ma han leva ut | hundrade ar

Jassist ska han leva

Jassisk ska han leva ut | hundrade ar

Et Fyrfaldigt +(nome do aniversariante)

Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!

ou seja...

Eu desejo que ele viva(3x)

mais de 100 anos

É claro que עבוצוצפ )2%(

mais de 100 anos

dx viva, viva fulaninho!

Hurra(4x)
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The perfect man

The perfect man is germtle

Never cruel or mean

He has a beautiful smile

And keeps his face so clean

The perfect manlikes children

And will raise them by your side

He will be a good father

As well as a good husband to his bride

The perfect man loves cooking

Cleaning and vacuuming too

He'l do everything in his power

To covery his feelings of love to you

The perfect man is sweet

Wírting poetry from your name

He's the best friend to your mother

ênd kisses away your pain

Ha never has made you cry

Or hurt you any way

Oh! Fuck this stuppied poem

The perfect man is gay!!!

Dicionário do Pópô

Adicionados novos verbetes.

“Fantasma”

Você serte sair, vê o bicho no papel,
mas não tem nada na privada.

“Clean”

Você serte sair, o bicho ta lá na
privada, mas o papel tá limpinho.

“Molhadinho”

Depois de limpar a bunda umas cinquenta

vezes ainda parece que nãota limpo.
Então você embala papel higiênico entre
a bunda e a cueca pra não borrar.

“Gostinho de Quero Mais”

Acabou de puxar a descarga, ja puxou as

calças até o joelho e, de repente, tem

que começar tudo de novo.

"Hemorragia Cerebral Pelo Nariz”

Aquele que requer tanta força que você

fica todo roxo e quase tem um derrame.

“Espiga de Milho”

Auto-explicativo.

00
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“Torpedo”

 
 

Tão grande que da medo de puxar a

descarga sem antes quebrar no meio

com o cabo de uma escova de dertes.

"Alcodlico Anônimo”
Aquele feito na manhã seguinte a uma
noite de bebedeira. Deixa uma marca

longitudinal na porcelana após puxada

a descarga.

"Cabeludão”
Aquele que você encontra quando a

descarga não funciona, naquela attura

inchado até ficar da grossura do seu

antebraço.

“Embora eu queira" Quando você fica sentado com uma

baita dor de barriga mas só peidande.

Particularmente frustante em banheiros

públicos.

"Caminhão Basculante”
Sai tão rapido que mal dá tempo de sentar.

"Berógrato”
Versão diarréia do "Caminhão Basculante”.
Antes mesmo de você sentar "BUM!
Uma carga explosiva recobre todo o imerior

do vaso de uma camada mais ou menos

uniforme de respingos.

Aagua continua limpinha.

“Feito Ilha”
Uma massa marrom e disforme pra

fora da água.

"Chama o encanador”

Tão grande que entope o vaso e a
água transborda.

"Hérnia de Disco”
variante do “"Hemorragia”. Requer tanta

força que você acha que tã saindo de lado.

“Acho Que Estou Parindo Pela Bunda”

Um cruzamento do "Torpedo" com o “Hémia de

Disco”. O produto assemelha-se, em tamanho

e formato, a uma lata de batatinhas Pnngle's.

Depois que sai sobra um espaço vazio dentro de você.
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     QUE É O SEXO AFINAL?
Segundo o médico é uma doença, porque sempre termina na cama.
Segundo o advogado é umainjustiça, porque sempre há um que fica porbaixo.

Segundo o engenheiro é uma maquina perfeita porque é a única que se

trabalha deitado.

Segundo o arquiteto é um erro de projeto porque a área de lazerfica próxima
a saída do esgoto.
Segundo o pofítico é um ato de democracia perfeito porque todos
gozam independente da posição

Segundo o economista é um desajuste porque entra mais do que sai. Às vezes

não sabe o que é ativo ou passivo.
Segundo o contador é um exercício perfeito: põe-se o bruto, faz-se o

balanço, tira-se o bruto e fica o Íquido. Podendo na maioria dos casos

gerar dividendos.

Segundo o matemático é uma perfeita equação porque a mulher coloca entre
parêntese, eleva o membro à sua máxima potência, e lhe extrai o produto,
reduzindo-o a sua minima expressão.

Segundo o pscicólogo é foda de explicar.

Como manter um nível saudável de insanidade
1) No seu horário de almoço, sente-se no seu carro estacionado, coloque seus

oculos escuros e aponte um secador de cabelos para Os carros que passam.

Veja se eles diminuem a velocidade.

  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          

   

 

  

     

“ 2) Insista que o seu e-mail é Xena Princesa. Guerreira Bnomedaempresa.com.br e

ou Byvis.O.Reidinomedaempresa.com.br 4

- 3) Sempre que alguém lhe pedir para fazer alguma coisa, pergunte se quer que 1

fritas acompanhem. 5%
. 4) Encoraje seus colegas de sala para fazer uma dança de cadeiras sincronizada com você. : :

= 5) Coloque a sua lata de lixo sobre a mesa e escreva "Ertra” nela. - Ps

= 8) Desenvolva um estranho medo de grampeadores. am 4%
7) Coloque café descafeinado na máquina de café portrês semanas. AR fa
Quando todos tiverem superado o vício da cafeina, mude para expresso. ב
8) No canhoto de todos os seus cheques escreva “Ref. favores sexuais”. %

9) Sempre que alguém lhe falar alguma coisa, responda com “isso é o que você pensa”. E Ye   
10) Termine todas as suas frases com “de acordo com a profecia”. O,

11) Muste a brilho do seu monitor para o que o nível dele ilumine toda a area de trabalho. o

Insista com os outros que você gosta desse jeito.

12) Não use pontuações.
13) Sempre que possivel, pule ao invés de andar.
14) Pergunte às pessoas de que sexo elas são. Ria histericamente depois que elas responderem.

15) Quando estiver em um drive-thru, especifique que o pedido é para viagem.

18) Cante junto na opera.
17) Vá a um recital de poemas e pergunte por que os poemas não rimam.

18) Descubra onde o seu merakez faz compras e compre exatamente as mesmas roupas. Use-as um dia depois

É que o seu merakez usá-las. Isso é especialmente efetivo se o seu merakez for do sexo oposto.

18) Mande e-mails para o resto da tnua para dizer o que você esta fazendo. Por exemplo: “Se alguém precisar

de mim, estarei no banheiro, na cabine 43”.

20) Quando sair dinheiro do caixa eletrônico, grite.

21) £o sair do zoológico, corra na direção do estacionamento gritando: "Salve-se quem puder, eles estão soltos!"

22) Fale para o seu merakez 'não são as vozes na minha cabeça”. ה cem

 

    23) Na hora dojantar, anuncie para os seusfilhos: “Devido à nossa situação econômica, teremos de mandaru nt
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Pérolas Jornalísticas
Matérias tão inúteis, que fazem a gente pensar: "Será que não tem coisa mais

importante acontecendo no mundo?” Tão inúteis, que fazem nosso cotidiano

parecer grande, faz-nos sentir parte do mundo, das notícias.
 

Norte-americanos passam duas semanas por ano no banheiro

Quinta, 05 de abnil de 2001, 21h47

O norte-americano passa cerca de uma hora no banheiro todos os dias, ou duas semanas

por ano, e embora muito deste tempo seja gasto lendo ou pensando, isso nem sempre é

prazeroso para todo mundo, de acordo com uma nova pesquisa.

A Associação Nacional para Continência (NAFC), um grupo que estuda os habitos dos norte-

americanos no banheiro, descobriu que em muitos casos o banheiro se tomou um abrigo onde

muitos encontram conforto e alívio do estresse da vida.

Em outros casos, especialmente em que o uso frequente do banheiro é causado por bexiga

instável, o local pode ser sinônimo de isolamento e vergonha. A pesquisa foi conduzida por

Yankelovich Partners a pedido da NAF C e entrevistou 1.00! norte-americanos em shoppings de

todo o pais.

Cerca de metade dos entrevistados disse que liam ou pensavam assuntos sérios no banheiro &

um terço admítiu que fica só sonhando, cantando no chuveiro ou mesmo conversando ao

telefone. Um terço das mulheres disse que falava sozinha ou se admirava no banheiro e

22% dos homens afirmaram que praticaram sexo no banheiro.

Os banheiros não são santuários espirituais para todos os norte-americanos, disse a NAFC.

Procurar banheiros em locais públicos no caso de um chamado inesperado da natureza não é

um comportamento raro. De acordo com o estudo, quase dois terços dos entrevistados

disseram que procuraram banheiros em parques de diversão ou cinemas e aqueles com mais

de 50 anos estavam mais propensos a fazer isso.

E em alguns casos isso pode ocorrer devido a problemas urinários, como quando a pessoa

tem vontade frequente de urinar, um grau de ungência e em alguns casos incontinência

sintomas que quase metade dos entrevistados entre 80 e 70 anos disseram ter.  

Seu Lunga esta na cidade

Segunda, 09 de abril de 2001, 19:04

Um sujeito com cabelo escuro pixaim e

nariz avantajado foi visto hoje agredindo

um func'>nário de uma loja de uniformes

na região do Bom Retiro.
O dono da loja disse que o sujeito queria

fazer um gorro, e insistia em colocar dua:

listras brancas nele. O vendedor disse

então que seria impossivel, mas o sujeitc

insistiu.

2pôs longas discussões, o sujeito, que
não parava de declarar:
“ Oh, RIDÍCULO!”, xingou todas as
gerações da família do vendedor.
O funcionano diz se lembrar que o nome

do sujeito era Ranho. "Mas deve ter sido

um dos xingamentos, dificil alguem ter

um nome desses" disse ele a imprensa.

 

 

Príncipe Harry corta o pé e passa a usar muleta
07/04/2001 - 18h28
da Reuters, em Londres

O principe Harry da Inglaterra passou a usar muletas depois de ter cortado o pé em um

acidente com uma porta de vidro.

O principe de 18 anos, filho mais novo do principe Charles e da falecida Diana, precisou

ser levado ao hospital para receber curativos.

O acidente aconteceu na sexta-feira, durante uma festa perto da casa de campo do seu pai,

em Highgrove, quando alguém foi de encontro à porta.

"Be pôs o pé para evitar ser atingido, mas o pé dele ficou preso ao pé da porta”, disse

a porta-voz da família real.
O ferimento foi considerado leve. Harry já quebrou um osso jogando rúgbi e se contundiu

no futebol.
  Judeus não podem usar viagra no Pessach

O Magra não poderá ser utilizado pelos judeus durante a semana de Pessach, a Pascoa

da religião judaica.
O popular remédio contra a impotência não foi considerado kosher para a celebração, ou

seja, não cumpre as normas religiosas. Segundo a decisão dos rabinos, o Viagra foi

descartado por conter levedura. Durante o Pessach, os judeus não podem comer pão ou

qualquer produto que contenha levedura, para recordar os pães azimos que seus ancestrais

comeram durante a fuga do Egito. A água também será um questão polêmica em Israel.
A companhia estatal Mekorot anunciou que Jerusalém será abastecida com água de poços e
não do lago Tiberiades, que também não é considerada kosher. O lider espiritual do
partido utraortodoxo Shas, rabino Qvadia Yosef, disse o contrário.

Fonte(s): Reuters  

Jovem comeu esfiha de queijo
Quinta, 12 de abril de 2001, 22:07

inacreditável. Novamente no Bom
Retiro, um fato inusitad) ocorreu

esta semana. O jovem Ariel
Tomaspolski, residente 1.0 bairro
mesmo, assumiu ter comido uma
esfiha de queijo antes da janta, no
boteco da esquina da R. Guarani
com a Monso Pena.
Armãe de Ariel o puniu com uma
colherada na testa e uma semana

sem video game. O jovem se
diz arrependido, porém, diz não
poder confirmar se ira repetir o
ato. "Sabe, a tentação é grande,
aqui em casa só tem comida ruim.
Minha mãe é uma negação na cozinha.”
afirmou o jovem. Amãe ao ouvir isso
pegou a colher de pau e deu-lhe na

cabeça.

  



 
 

 

  Classificados

Se a sua sogra é uma jóia... temos o melhor

estojo.
Funerana Sousa.

Procuropessoaltécnicopararepararbarradeespaços

Psicopata assassino procura rapariga para

relação curta

Troco caixa de brinquedos por revistas

pomográficas

Vhdo máquina d scrvr com falta d uma tela

Troco preservativo furado por roupa de bebê

Precisa-se namorada com automóvel.

As interessadas devem mandar fotografia... do

automóvel

Troco sogra por víbora. Pago a diferença

Troco pastor alemão por um que fale português

Dãoce aulas de hortografya

01) Se 23% dos acidentes de trânsito são provocados por motoristas

alcoolizados, significa que 77% dos acidentes são provocados por

motoristas sóbrios. Entao, porque é que se diz que dirigir alcoolizado

é mais perigoso?

  

 

  
02) O empregado entrou na sala do patrão, com ar timido e disse:

- Doutor, o senhor me desculpe, mas ja faz três meses que eu não

recebo meu salário!
- Tudo bem, Sr. Almeida! Esta desculpado!

 

   
  

 

03) A aeromoça estreando na TAP, vira-se para 0 passageiro e toda

educada oferece:
- Q senhor aceita o jantar?
- Quais as opções?
- Sim ou Não!

       

04) Uma senhora no confessionário:

- Sr. Padre, hoje pela manha, quando eu estava diante do espelho,

fiquei admirando o meu rosto e me achei bonita. Creio que

cometi um pecado.

- Não se preocupe, minha filha! Cometer enganos não é pecado!

  

    

05) Amãe, ao ver a filha de 10 anos voltar da pescaria com o pai,

com o rosto todo inchado, fica indignada:

- Minha filha, o que houve?
- Foi um marimbondo, mamãe...
- Be te picou?

- Não deu tempo... o papai o matou com o remo!

   

  
   

 

Troco lindo cão Doberman por mão ortopédica.

 

 

$em Graça 29?
Mande seu material para
shigaon)habonimdror.com.br
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; - Qual? Aquela que tem ziperatras?

08) O gaúcho chega em casa e grita para a esposa:

- Cadê minha calça de farra, t'che? Onde tu colocastes minha

calça de farra?

Ea esposa:

07) O menino após ter ganhado umpresente disse para O pai:

- Papai! Olha, sem as mãos!
- Papai! Olha, sem os pés!
- Papai! Olha, sem as pemas!
E o pai, imitado:

- Para com isso menino! ht daqui essa Serra Blétrica!   
 

8) Por que o Manoel ficou duas horas olhando fixamente pra lata

de suco de laranja?

Porque estava eserito concentrado



OsKibutEAR

 

Kibutz (estabelecimento coletivo) é uma comunidade rural singular; uma sociedade dedicada ao auxílio mútuo e a justiça

social, um sistema sócio-econômico baseado no princípio da propriedade comunal, igualdade e cooperação na produção,
no consumo e na educação; o cumprimento do princípio "cada um dá de acordo com sua capacidade e recebe de acordo
com sua necessidade"; o lar para aqueles que assim escolheram.

O SONHO DE UM? SOCIEDADE IGUALITÁRIA QUE SE TORNOU REALIDADE

Osprimeiros kibutzim foram fundados por jovens judeus pioneiros, em sua maioria oriundos da Europa Oriental, cerca de

40 anos antes do estabelecimento do Estado de Israel ( 1948 ). Eles vieram não só reivindicar o solo de seu antigo lar
nacional, como também criar uma nova forma de vida. A tarefa a que se propuseram não era fácil: o ambiente hostil, a

inexperiência em trabalho físico, a falta de conhecimento no campo da agricultura, a terra desolada, abandonada há

séculos, fundos escassos - essas eram algumas das dificuldades com que se confrontavam. Vencendo os obstáculos, eles
conseguiram criar prósperas comunidades que desempenharam um papel dominante no estabelecimento e
desenvolvimento do Estado de Israel.
Atualmente, 269 kibutzim espalham-se por todo o país, sendo que o número de seus membros varia entre 40 e 1.000. A

maioria conta com cerca de 300 a 400 membros adultos e uma população total de 500 a 600 pessoas. O númerototal de
habitantes dos kibutzim é de aproximadamente 130.000, cerca de 2,5% da população de Israel. Todos os kibutzim são
filiados a um dos três movimentos nacionais kibutzianos, cada um dos quais identificado com sua ideologia particular.

GENTE DE TODAS AS IDADES VIVENDO NUM AMBIENTE RURAL

A maioria dos kibutzim foi planejada de maneira semelhante: na área habitacional, situada entre jardins, encontram-se as

casas dos membros, carinhosamente cuidadas; as casas das crianças, uma para cada grupo de idade, com seus play-

grounds; os estabelecimentos culturais recreacionais e vários prédios de serviços comunais. Não muito longe encontram-se

os galpões do gadoleiteiro e modernos galinheiros, e ainda uma ou mais instalações industriais. Os campos agrícolas, os

pomares e os lagos para criação de peixes situam-se ao longo do perímetro a uma distância que pode ser coberta

rapidamente numa viagem de trator. Dentro dos limites do kibutz as pessoas se locomovem a pé ou de bicicleta, sendo que

os velhos e as pessoas com dificuldades de locomoção tem a sua disposição veículos elétricos.

O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES: EXEMPLO DE DEMOCRACIA EM AÇÃO

O kibutz funciona como uma democracia direta. A assembléia geral de todos os membros formula a política, elege os

diretores, autoriza o orçamento e aprova os novos membros. Esta assembléia funciona não só como um organismo

deliberativo, mas também como fórum onde os membros podem expressar suas idéias e opiniões. Os assuntos diários do

kibutz são conduzidos por comissõeseleitas, que cuidam de diferentes aspectos. como educação, habitação, finanças,
saúde, produção, planejamento e cultura.
Os presidentes de algumas dessas comissões, juntamente com o secretário (a posição mais elevada dentro do kibutz)

formam o secretariado executivo do kibutz. Os cargos de secretário, tesoureiro e coordenadordo trabalho são, via de regra,
de expediente integral; os outros membros das diferentes comissões desempenham suas funções além do trabalho regular.

A IDEOLOGIA DO KIBUTZ TRANSFORMOU GENTE DA CIDADE EM AGRICULTORES

Para os fundadores, o cultivo do solo de seu milenário lar nacional e a transformação de habitantes da cidade em
agricultores era uma questão de ideologia, não apenas um ganha-pão. Com o correr dos anos, os agricultores dos kibutzim
conseguiram que a terra árida vicejasse, com campos de cultura e pomares, criaram aves, gado leiteiro e peixes e - mais

recentemente - desenvolveram a agricultura orgânica, que vem se tornando um dos suportes de sua economia.
Combinando muito empenho e métodos agrícolas avançados, eles alcançaram resultados notáveis, e o fruto de seu

trabalho representa uma alta porcentagem do produto agrícola do país.

A ECONOMIA DO KIBUTZ ESTÁ SE DIVERSIFICANDO

 

Às atividades de produção dos kibutzim estão organizadas em vários ramos autônomos. Embora a maioria delas seja ainda
ligada a agricultura, hoje em dia virtualmente todos os kibutzim se dedicam a diversos tipos de atividades industriais.

Embora as fábricas dos kibutzim produzam uma ampla variedade de artigos, desde roupas a sistemasde irrigação, a

maioria se dedica a três principais ramos: metais, produtos de plástico e alimentos processados. Em sua maioria, as
fábricas são pequenas, com menos de cem operários. Em muitas regiões, os kibutzim unificaram seus recursos,

estabelecendo empresas regionais que se dedicam a atividades como descaroçamento de algodão e empacotamento de

produtos avícolas, além de oferecerem uma ampla gama de serviços, desde processamento de dados até comercialização

em conjunto. A contribuição dos kibutzim à produção do país, tanto na agricultura ( 33% dos produtos agrícolas ) como na

₪  



 

 

indústria (6,3% dos produtos manufaturados ) é muito maior do que sua porcentagem dentro da população ( 2,5%).

Nos últimos anos, um número cada vez maior de kibutzim vem se dedicando ao turismo, oferecendo instalações de férias e

recreação tais como hospedarias, piscinas, campos de equitação, quadras de tênis, museus,criação de animais exóticos e

parques aquáticos, que são frequentadostanto por israelenses quanto porvisitantes do exterior. A proporção que a

população do país cresce e os centros urbanos se expandem, alguns kibutzim se transformaram virtualmente em subúrbios

de cidades. Devido a esta proximidade, muitos deles oferecem atualmente serviços ao público como lavanderias

comerciais. serviços de banquete, armazenamento de produtos industriais, assim como cuidado de crianças, inclusive

colônias de férias.

O TRABALHO - VALOR SUPREMO- PARTE INTEGRAL DA IDEOLOGIA KIBUTZIANA

No kibutz o trabalho possui um valorintrínseco. A noção de dignidade do trabalho eleva a tarefa mais trivial; e nenhum
status, material ou de outra natureza, é concedido pelo desempenho de qualquer tarefa.
Os membros são designados para suas ocupações por períodos variáveis, e as tarefas de rotina, como o trabalho na

cozinha e no refeitório, são executadas rotativamente. Cada ramo econômico é dirigido por um administrador,eleito por um

período de 2 a 3 anos. Um coordenador econômico é responsável pela organização do trabalho em seus diversos ramos,
pelo implemento da produção e pelos planos de investimento.

Embora as funções de direção estejam se tornando cada vez mais profissionalizadas, os kibutzim adotaram vários métodos

de administração e orgenização para aJaptar sua estrutura econômica às necessidades da época, sem perder o senso de

responsabilidade mútua e de igualdade do trabalho.

As mulheres participam do esforço de trabalho em termos de igualdade, e todas as funções do kibutz lhes estão abertas.

Entretanto, em contraste com as mulheres dos kibutzim de duas gerações atrás, que procuravam provar seu valor fazendo
“trabalho de homem”, a maioria atualmente evita empregar-se em trabalhos na agricultura e na indústria, preferindo ocupar
funções nos campos da educação, saúde e prestação de serviços. Os membros idosos recebem tarefas adequadas a sua

saúde e força.
A maioria dos membrostrabalha no próprio kibutz, enquanto que alguns têm empregos em empresas regionais do

movimento kibutziano; alguns são enviados pelo kibutz a cumprir funções educacionais ou políticas sob a égide do
movimento kibutziano nacional; outros ainda realizam-se em seu talento especial ou profissão fora do kibutz. Os salários

dos membros que trabalham externamente são revertidos ao kibutz.
A ocasionalfalta de mão-de-obra nas fábricas, nas atividades agrícolas, nos serviços turísticos e em outras ocupações,

obriga o kibutz a recorrer a ajuda externa, porém esta prática é contrária ao princípio kibutziano de auto-suficiência no
trabalho. Muitos kibutzim hospedam jovens voluntários de israel ou do exterior por periodos de um mês ou mais, em troca

de trabalho, e assim resolvem parcialmente o dilema de contratar trabalhadores de fora.

AS CRIANÇAS CRESCEM JUNTAS COMPARTILHANDO AS EXPERIÊNCIAS COM SEU GRUPO DE IDADE DESDE A
INFÂNCIA ATE A IDADE ADULTA

Ao contrário dos velhos tempos, quando as crianças viviam em casas comunais, hoje em dia, na maioria dos kibutzim, os

filhos dormem em casa com ospais até a idade do segundo grau escolar. Contudo, durante a maior parte do dia, elas se

encontram com seus companheiros de idade, em instalações especialmente adaptadas a cada grupo etário. Ao mesmo

tempo,os pais tomam cada vez mais parte nas atividades de seus filhos, e a unidade familiar vem adquirindo crescente

importância na estrutura comunitária do kibutz. Desta forma, as netas da mulheres que, há 75 anosatrás,insistiam em ser
liberadas das tarefas domésticas, são hoje as líderes do movimento por um maior envolvimento dos pais na educação dos
filhos e pela concessão às mulheres de um maior número de horas em casa com suas famílias.

Ascrianças crescem aprendendoo valor e a importância do trabalho, e que cada um deve contribuir com sua parte. Desde
o jardim de infância, o sistema educacional enfatiza o valor da cooperação na vida diária, e desde as primeiras séries da

escola primária as crianças recebem tarefas e tomarn decisões a respeito de seu grupo. No princípio, as crianças
desempenham funções dentro do seu grupo de idade; depois elas vão assumindo certas responsabilidades dentro do
kibutz; e na época da escola secundária, eles dedicam um dia inteiro por semana ao trabalho em um dos ramos da
economia kibutziana.
As escolas primárias se encontram, geralmente, dentro dos limites do kibutz; os jovens frequentam escolas regionais de

segundo grau, que servem aos kibutzim da região, permitindo oportunidades de experiências acadêmicas e de contatos
sociais mais amplos. Em qualqueridade, as crianças dotadas de talentos ou de necessidades especiais são plenamente

atendidas.
Cerca de 40% de todas as crianças do kibutz a ele retomam após o serviço militar, para nele se estabelecere viver. Deste
modo, a maioria dos membros atuais dos kibutzim é gente que cresceu no kibutz, e nele optou construir seu lar

A SOCIEDADE KIBUTZIANA SE EMPENHA EM SATISFAZER AS ASPIRAÇÕES DE CADAINDIVÍDUO

O kibutz é uma sociedade comunal, baseada em participação voluntária, que assume a responsabilidade pelas
necessidades de seus membros durante toda a vida. É uma sociedade que se esforça por permitir que cada indivíduo

desenvolva plenamente o seu potencial, ao mesmo tempo que exige de cada um a responsabilidade e o comprometimento

de contribuir para o bem estar da comunidade. Para muitos, o sentimento de segurança e satisfação que decorre do fato de

pertencer a uma pequena comunidade fechada é uma das vantagens da vida no kibutz; outros consideram a vida comunal

demasiadorestrita.

 



 

No início, a sociedade kibutziana global tinha precedência sobre a unidade familiar. Com o tempo, esta prioridade se

modificou, a proporção que a sociedade Kkibutziana se tomou cada vez mais centrada na família. Hoje, no contexto de uma

sociedade normal de avós e avós,pais e mães,tiose tias,filhose filhas, o kibutz ainda oferece um nível de cooperação que

proporciona vida social e segurança pessoal e econômica. Em comparação ao passado, os kibutzim oferecem hoje em dia

a seus membros uma maior gama de escolha individual. Os membros têm muito mais liberdade em todos os aspectos de

sua vida, desde a escolha do vestuário e mobiliário da casa até a escolha do lugar e da época de gozar suas férias. Há

muito mais oportunidades de seguir estudos superiores, e as necessidades especiais dos artistas e escritores são

reconhecidas, lhes sendo concedido o tempo e condições necessárias para o exercício de seus talentos. Embora no kibutz

não se use dinheiro, os membros recebem um crédito anual para gastar como lhes apraz.

A CONTRIBUIÇÃO DOS KIBUTZIM À CONSTRUÇÃO DO ESTADO É MUITO MAIOR DO QUE SUA PORCENTAGEM

NA POPULAÇÃO

O kibutz não é apenas um tipo de povoamento ou um estilo de vida, ele é também uma parte integral da sociedade

israelense. Antes do estabelecimento do Estado de Israel e nos primeiros anos depois de sua criação, o kibutz assumiu

funções centrais no povoamento, na imigração, defesa e no desenvolvimento agricola. Quando estas funções foram

assumidas pelo governo,a interação entre o kibutz a sociedade em geral decresceu, mas nunca terminou complemente.

Além de seu ativo envolvimento na vida política do país, o kibutz vem sempre assumindo, no decorrer dos anos, várias

tarefas nacionais.

Um grande número de kibutzim mantém cursos de cinco meses para novos imigrantes, que combinam o ensino intensivo da

língua hebraica, excursões pelo país e palestras sobre os vários aspectos da vida no país, com períodos de trabalho no

kibutz. Os participantes que desejam permanecer no kibutz podem solicitar ser aceitos como novos membros. Alguns

kibutzim tomam parte de um projeto nos quais recebem, durante os anos da vida escolar, crianças provindas de famílias

desajustadas. Parte desses jovens resolvem continuar vivendo no kibutz e se tomam seus membros.

O KIBUTZ INTEIRO SE UNE NA CELEBRAÇÃODAS FESTAS

Festejos de todas as espécies, desde os dias feriados até casamentos, bar-mitzvás e aniversários, são planejados pelo

kibutz para toda a comunidade. Com o correr dos anos, os kibutzim desenvolveram formassingulares de comemoração dos

feriadosreligiosos e nacionais, e também dosfestejos de caráter pessoal. As festividades agrícolas e relacionadas as

mudanças de estação, que eram comemoradas nas épocas bíblicas, foram revitalizadas através de canções, danças e

artes.

A atividade cultural é abundante,e filmes e atuações profissionais são frequentemente apresentados no auditório do kibutz,

além de circuito fechado de televisão durante várias horas por dia, que oferece aos membros programas de acordo com

seus interesses e gostos. Os talentos dos membros dos kibutzim espalham-se por todo o país, e o movimento kibutziano

patrocina vários grupos profissionais, inclusive uma orquestra sinfônica, conjuntos de câmara, grupos de dança moderna e

folclórica, coros e uma companhia teatral, que se apresenta regularmente em Israel e no exterior. Museus especializados

em assuntos como arqueologia, história judaica e desenvolvimentoda terra de Israel estão localizados em vários kibutzim,

atraindo seus membros e grande número devisitantes.

OS KIBUTZIM SE MODIFICAM PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS DO FUTURO

VoMbBUILIMSE

MULINLAMIAD
AR

OT—

O kibutz é uma conquista econômica e social, que se desenvolveu a partir de uma sociedade pioneira, cuja economia

prosperou e expandiu-se rapidamente e que se distinguiu pela contribuição de seus membros ao estabelecimento e ao

progresso do Estado.
O kibutz de hoje é a criação de três gerações. Os fundadores, motivados por fortes convicções

e

nítida ideologia, criaram

uma sociedade dotada de um modo devida singular. Seusfilhos, que nasceram dentro da estrutura do kibutz, trabalharam

arduamente para consolidar sua base econômica, social e administrativa. A atual geração, que vem crescendo numa

sociedade prósperae estável, emprega seu talento enfrentando os desafios da vida moderna na era tecnológica.

Muitos receiam que adaptando-se às circunstâncias em mudança, o kibutz está se afastando perigosamente de seus

princípios básicos; outros acreditam que a capacidade de fazer concessões e se adaptar é o segredo de sua sobrevivência.

Não importa o queo futuro reserva: enquanto o kibutz mantiver sua natureza democrática, e o espírito de voluntarismo,

responsabilidade mútua e idealismo continuar presente em seus membros, este extraordinário movimento social continuará

a encontrar os recursoscriativos para enfrentar as demandas do futuro.
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כוח

וגז"]0-כסםןןובז
CD: KLB, Paulo Ricardo
São lindos, adoro música
brega, quanto mais brega,
melhar!

Baym
CD:Racionais Mc's,
Tipo, sei lá mano. E uma
música consciente certo,
que troca as idéias com
consciência, certo? Falo

mano.

margela -moredet
CD:Lulu Santos

Aquele do Acústico
Ahn, por que eu gosto,
sei lá. Por que sim 8
pronto.

Ari gl-maapi]
CD:Ultimamente eu ouço
ouvindo, ando ouvindo mais
eu tou ouvindo Engenheiros.
Um CD que pow, kct, mrda!
Só isso. ehehe... Ficou bom?
O que eu falar você val por aí?
Ch, tem um bichinho aí!

- וז₪נוה ₪qulera.|
|1 eו por qe?

Flaria-maapila
CD: Sholomo Artzi

Ofaha 97
Letras são muito legais,

o ritmo, ele é muito
gostoso, animal mesmo,

Bina

CD:Zezé e Luciano
Gosto de música sertaneja
e nisso eles são os melhores.
Além do mais, o Zezé é lindo,

aquela calça jeans apertada,
aquela chapéu de cowboy...
Não é tudo que uma mulher
pode querer?

Betinho -ex-bogyer
CD:Tirulipa Jr.
O repertório do cara é fantas-
tico. Se você analizar bem as
latras, ele fala da política do
Brasil.

palãel -bone
CD:The Beatles

, 8
E muito bom, as músicas
são hoas, relaxantes, agl-

tadas, calmas, sentimentais,

românticas. Só! Que põe mais?
Mais alguma coisa? Ahn,
» eles são muito bons.

[TT

דלורהזי
CD:Gigi Agostino
Tem techno muito bom,
o cara ta arrebentando

nas baladas. Realmente,

um grande intérprete.

mixelim
CD:Lara num sei o que.
A música do laços de
família. A mulher &
música são bonitas.

margela -maapila
CD:Djavan - Duplo
As músicas são boas
s eu gosto de MPB.

Eriz -maapil
CD:Disturbed
Cara, eu tou entre
Linkin Park e Papa
Roach, mas o Disturbed
é foda, os caras são muito
diferentes, é bemda hora!

A música é tesão mesmo,

não cansa.
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REFLEXÃO
E הרכה = Filosofando por um mundo melhor.
5.3caiaa ער

 

Paulo trabalhava em uma empresa hã dois anos.

Sempre foi um funcionário sério, dedicado e cumpridor de suas obrigações.

Fm Nunca chegava atrasado. Por isso mesmojá estava com [2 anos na empresa, sem

AN ter recebido uma única reclamação.

Ro
Certo dia, ele foi até o diretor para fazer uma reclamação:
- Sr. Gustavo, tenho trabalhado durante estes dois anos em sua empresa com

toda a dedicação, só que me sinto um tanto injustiçado. Fiquei sabendo que o

Fermando, que tem o mesmo cargo que eu e estã na empresa ha somente 08 meses

ja vai ser promovido 17...
Gustavo, fingindo não ouvi-lo disse:

0 - Foi bom você vir aqui.
Tenho um problema para resolver e você poderá me ajudar.ו
Estou querendo dar frutas como sobremesa ao nosso pessoal após 0 almoço

de hoje. Aqui na esquina tem uma barraca de frutas. Por favor, vá até la

e venfigue se eles tem abacaxi.

יי
ו

  

Paulo, sem entenderdireito, saiu da sala e foi cumprir a missão.

Em cinco minutos estava de volta.
- Eai Paulo? - Perguntou Gustavo.
- Verifiquei como o senhor pediu e eles tem abacaxi sim...

- E quanto custa 77?
- &h, Isso eu não perguntei não...
- Bes tem abacaxi suficiente para atender a todo nosso pessoal 77? Quis

saber Gustavo.
- Também não perguntei isso não...
- Hã alguma fruta que possa substituir o abacaxi 77?

- Não sei não...
uito bem Paulo. Sente-se ali naquela cadeira e aguarde um pouco.ד-

Q diretor pegou o telefone e mandou chamar o novato Fernando.
Deu a ele a mesma orientação que dera ao Paulo.

Em dez minutos, Femando voltou.
- E então 77? Indagou Gustavo.
- Bes têm abacaxi, sim Seu Gustavo. E é o suficiente para todo nosso

pessoal e, se o senhorpreferir, têm também laranja, banana, melão e mamão.

OQ abacaxi estão vendendo a R$1,50 cada; a banana e o mamão a R$1,00 o

quilo; o melão R$1,20 a unidade e a laranja a R$20,00 o cento, ja descascada.

- Mas como eu disse que a compra seria em grande quantidade, eles nos

concederão um desconto de 15%. Deixei reservado. Conforme o Senhordecidir,

volto lã e confirmo o pedido. Explicou Femando.

  

Autor desconhecido. Agradecendo pelas informações, o patrão dispensou-o.

, . voltou-se para Paulo, que permanecia sertado e perguntou-lhe:

mande suas reflexões para - Paulo, o que foi que você estava me dizendo 77?

hodahafigrupos.com.br - Nada não, patrão. Esqueça. Com licença... E Paulo deixou a sala...
“ Se não nos esforçarmos em fazer o melhor, mesmo em tarefas que possam

Agradecemos a Ju Blum parecer simples, jamais nos serão confiadas tarefas de maior importância.”

por enviar este texto.
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Pessoal, o negócio é o seguinte:

A vaadat itonut, junto com a vaadat lesher estão se esforçando para trazer
aos chaverim o maior conteúdo possível. E por isso que o site da tnua, além
de ter artigos que passam pelo Iton kir, tem notícias atualizadas diariamente de
Israel. Tanto da situação política, quanto dos chaverim que se encontram por lá.
Para acessar, basta entrar em http:/Awww.habonimdror.com.br, é fácil demais !!
Na seção Sifria temos alguns artigos, e gostariamos de contar com a participação
geral para encher de material interessante nossa biblioteca virtual. Na seção Notícias,
temos atuliazadas diariamente a situação daquela terrinha, la no meinho do planeta.
Para aqueles que não tem possibilidade de acessar a internet, estamos sempre que
possível afixando no Iton Kir as noticias mais importantes. Por que isso? Bem, 0
ton, como todos sabem é publicado mensalmente e as notícias vão ficando velhas
cada dia que passa, com estes recursos, as notícias chegam no dia em que elas
acontecem. Não é muito melhor??

NaMirOr,COMטטש96
O site da tnua sofreu várias modificações durante os meses de março e abril
de 2001. As novidades são o novo endereço, patrocinado pela CEPI, que estão
permitindo maior velocidade ao site e facilidade de acesso. Por isso, o site
bateu o recorde de visitação, com 125 visitas em um só dia e vem mantendo uma
média de 90 visitantes por dia. O conteúdo é voltado na sua maioria para shichavot
bogrot, mas a vaadat tem projetos de expandir o site para torna-lo mais didático e
mais voltado para as crianças também. Temos notícias atualizadas diariamente,
o incrível jogo teste seus conhecimentos que já tem 90 concorrentes e está
entrando na sua reta final, chat, email grátis QQhabonimdror. com.br, artigos na
sifria, fotos da tnua, eventos, o aniversário da galera na página inicial, shigaon
colorido, dentre muitas outras coisas e novas atrações estão por vir.
E isso aí: www.habonimdror.com.br.
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 Ds irmãos Pelcermanl

Este mês, para o iton, entrevistamos irmãos, isto mesmo, duas entrevistas em uma só, não é magnífico?
Os irmão escolhidos foram nada mais nada menos que os irmãos Pelcerman. Os dois estão a um ano na
tnu3 e ja conquistaram o coração de várias garotinhas e madrichot. São galantes, fofos, bonitos, porém,
pequenos. Os irmãos Pelcerman, são ninguém menos que Serginho e Marcinho, a dupla de chaltizim mais
comentada da tnua. Sérgio Biezer Pelcerman e טזסוס Biezer Pelcerman nasceram na década de noventa, no
govemo de Itamar Franco e FHC, respectivamente. Sérgio é mais conservador, tem preferência pela cor azul,
enquano hiârcio é mais liberal, preza pela cor rosa. Ainda não sabem o que é tafkid, mas sabem se divertir, e
nessa idade, isso que é importante. Esportistas natos, um joga muita bola, enquanto o outro se arrisca na pileta
e manda braza nos crauls. Gafes? Os garotos são mestres. Sérginho não quiz assumir, mas sua prima, a Gaby
contou pragalera: um popozinho nas calças durante o almoço de família no frango assado. Já Marcinho come
com as maos durante as refeições formais. Bebem muita coca cola e fanta para se manterem saudáveis, comem
macarrão e pemilzão para completar o cardápio light. São aficcionados pelos Digimos e Pokemons da vida, além dos
insetos de Vida de Inseto, daquela micro empresa que faz desenhos norte americanos. Para música, tem um gosto no
mínimo estranho. um deles gosta de Funk, daquele de modinha carioca,ja o outro ouve as músicas da banda do
Xandy, o cara da Carla Peres, sera que 0 gosto é pela garota ou pela música mesmo? De sex symbol, acharam duas
garetas do colégio, que infelizmente não sabemos quem é. Admiram Luizão e a mamãe deles e o papai também.
Não gostam da loja da família e do cabelo do primo Ivtarcelo(concordo). O verdadeiro motivo pelo qual escolhi os
dois garotos é o time do coração deles: o grande Corinthians. E uma história engraçada: O tio Isac deles, um
palmeirense apaixonado pagou R$5,0D para cada um deles virarem palmeirenses. 005 garotos, que não são bobos,
pegaram a guita, gastaram tudo em doces e macarrão e continuaram a ser Corinthianos. Isso que são bons
meninos.
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/ Nome: Sérgio Biezer Pelcerman a (nome htrcio Biezer Pelcerman 9%
Nascimento: 14/08/1993 Nascimento: não sei (12/02/25) - depois de colar da prima.
Idade: 7 anos Idade: B anos

—
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Cor favornta: ezul
Tempo na tnua: | ano
tafkid atual: que?
Talento especial: Jogar bola
Hobby: Ver TV
Maior gafe: Fazer um popozinho nas calças
em pleno Frango Assado.
Bebida favorita: Coca Cola
Comida: Macarrão
Programa de TV! Pokemos/Digimon
Filme: Mda de inseto
Música: FUNK
Sex Symbol: Thais do Dinâmico(colêgio)
Sonho: Ser jogador de futebol
Aguém que admira: Luizão do Timão
que despreza: Loja da familia

Nome: CORINTHIANS  
 

Cor favorita: Rosa
Tempo na tnua: | ano
tafkid atual: quem é tafik? que?
Talento especial: Nadar na natação
Hobby: Ficar brincando, nadanc'»
Maior gafe: Comer com as mãos
Bebida favorita: Fanta de laranja
Comida: Pemil c/ came de porco
Programa de TV Digimon
Filme: Digimon
Música: A banda do Xandy
Sex Symbol: Rafaela da escola
Sonho: Ser nadador pro
Aguém que admira: Mamãe e papai
que despreza: O cabelo do ltarceloíprimo)
Time: CORINTHIANS  



 

Ds irmãos Felcerman

+ Por que você vêm ao Dror?
Sérginho: Estudo em Colégio goi e tenho que ter algum contato com judeus.

Marcinho: Por que gosto de fazer atividade.

+Qual é o seu madrich favorito? Por que?
S: Moisés, por que sim, uê, antes ele era lagal.
M: Moisés, eu gosto dele.

+0 que você aprendeu de legal aqui no Dror?
S: Um monte de coisas, ha, atividades que eu não sabia.

M: De bnncar, de um monte de coisas.

+Ânsioso para o seu shnat?
S: Pro meu o que? Quando eu fizer 13 anos, é?
ht; Mhn.. sim, tou! Que é sinait?

+Qual é o seu relacionamento com a shichva nacional?

S: (Cara de pensador - silêncio total) ahn.. vixi... eu não sei.

lvl: num sei.... nenhum!

+0 que você acha da comida da haspaká?
S: Uma defcia.
M: Ruim, um lixo. leu pai não comprou gelinho.( viajando.... na maionese)

É da haspaka aqui do Dror? Ahn... é goshtosaaa... (quando voltou a si)

+0 que deve ser feito para se obter a paz no Oriente Médio?
S: Ninguém se bater, não ter briga, só!
ht: Não bater, não ter exército. Não sei o que mais que tem...

+Em quartos estados tem HD no Brasil e em quantos paises no mundo?

S:7 no Brasil e 20 no mundo (acertou em cheio, são 21 no mundo, mas o Brasil ele ja havia contado artes)

M: 7 no Brasiltcolando da prima) e 7 no mundo (colando da prima)

N
+
-

ם

+Qual é a menina mais gata da sua kvutza e a madricha?

S: Prefiro não falar da kvutza, mas a madricha é a Ivtarcela(maapila)
וש: Dificil.. A Man da kvutza e a Flavia de madricha.

+Com quantos paus de faz uma canoa?

S e lt: Depende do tamanho dela. ( essa ja ta tão velha que até os chalutzim ja sabem responder!)

הש


