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לעירוטידאלעירוסידאלעירוטידא
EDITORIAL - EDITORIAL - EDITORIAL- EDITORIAL- EDITORIAL

Shalom Magshimim,

Eis aqui o novo ITON (palmas!).
Tomem fôlego para saborearem páginas e páginas de purainformação, recheadas como bom humor magshim de ser.
A nova Vaadat Itonut, composta de magshimim de diferentesestados, e com a editoração em Recife, dará um novo tempero ao seu ITON, umgostinho de tuti-fruti, uma mistura que vai do chimarrão de Porto Alegre àrapadurado Recife.

E tem mais: a organização do ITON está melhor, com umnovo visual, descrito pelos adjetivos respectivos de alguns estados: o ITON está“tri”, um “trem bão”, muito “maneiro”, “puta legal”, “arretado”; e não faltamqualidades para as letrinhas que juntas formam palavras, que juntas formamfrases, que juntas formam orações, que juntas formam períodos, que juntos“formam textos, que juntos formam artigos, que compõem o ITON dosmagshimim. Resumindo: precisamos de colaborações de todos. Você que estálendo esta “bobajada”, inspire-se e ponha a mão na massa!
Um recado dos magshimim de Recife: todos vocês,magshimim e chaverim de outras shichavot, caíram na piada da Ajds da CarlaPerez. Precisávamoster filmado a cara de todos de espanto/indignação/pena, e foium lapso não termos anotado os comentários que rolaram à respeito dela durantetoda a veidá. (risos). Não se ofendam, estávamos pensando no ITON quandoPlanejamos tudo! Estamos até vendo a cara de vocês de putos da vida agora...!!!
Continuando (!)... Nesse número você já encontrou a capaem 3D; para quem não percebeu, temos uma surpresa em “profundidadevirtual”, para ver procure dois pontinhos, encoste o papel no nariz até viraremum só pontinho, depois vá afastando divagarzinho. Algumas pessoas captamrapidamente, outras demoram um pouco mais. Não desistam! Essa é apenas aprimeira novidade de muitas que estão por vir nas próximas páginas, comotambém nos próximos números do ITON.
A Vaadat Itonut espera fazer desse o melhor jornal decirculação nacional de todas as shichavot, para isso pretendemos variar artigosde humor com artigos sérios de interesse tnuatí, o que só acontecerá com acolaboração geral de todos os snifim. Dependendo da quantidade e qualidade dosartigos mandados, definiremos a periodicidade deste ITON, podendo ser mensal,quinzenal, ou quem sabe (suspiros!) semanal!
Bom, chega de papo furado.
Por hoje é só pessoal!
That's all folks!
Asta La Vista Babe!
The ITON will be back!
Aleh Veagshem
A VAADAT ITONUT- new generation TM !!!

 
Obs.: Podevirar a página agora!

  

  



 

Sionismo e Israel
A umano do Shnat, o ITON traz um pouco de informação sobre a história recente de Israel em geral, e

sobre o Sionismo emespecial. Um pouco deleitura por edição para completar um pouco da tochnit de nós

“ magshimim antes de alcançarmos Eretz Israel. Esses trechos são traduzidos do Livro Jewish Litteracy.
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“Se eu esquecêla, O

Jerusalém” (Salmos 137:5)

Durante os quase dois mil

anos que o povo judeu

esteve exilado de Israel, a

terra sempre permaneceu no
centro da consciência

judaica. Quando judeus pelo

mundo faziamsua reza anual

pela chuva no Shmini

“ Atzeret, isso era durante a

estação na qual chuva era

necessitada em Israel, não

quando ela era necessitada

em seus países nativos. O
primeiro-ministro britânico
do século dezenove

Benjamin Disraeli era tão

tocado pela não usual

devoção dos judeus pela
Terra Santa, ele arriscou

uma profecia: “Um povo
que comemora a falta de
vinho até quando não
nascem mais uvas,

recuperarão suas vinícolas.”

Três vezes ao dia , judeus

religiosos rezavam- e ainda
o fazem - que D'us

trouxesse os judeus de volta

a sua terra natal. O mais

largamente observado de

todos os rituais judaicos, O

Seder de Pessach, conclui

com um desejo “No
próximo ano em Jerusalém.”

O salmo 137, composto

durante o primeiro exílio

judeu na Babilônia no século
dezesseis a. E.C., contém

uma bem conhecida

advertência:

Se ceu esquecêla, O

Jerusalém,

Deixe minha mão direita

cair,

Deixe minha lingua presa

até a raiz da boca...

Através dos séculos,

pequenos números de judeus

continuaram a viver em

Israel, até sob as mais

adversas circunstâncias. No

segundo século, os romanos

proibiram os judeus “a
entrarem em Jerusalém, e

tentaram tornar a cidade

sagrada judaica em um
centro pagão, a qual eles

chamaram de Áelia

Capitolina. Durante os

longos séculos de mandato

muçulmano sobre a

Palestina, líderes islâmicos

tiveram diferentes atitudes

em relação aos judeus,

atuando às vezes como

opressores brutais, e em

outras vezes como

opressores médios. Quando

os cristãos cruzados

capturaram Jerusalém, eles

mataram todos os judeus

vivendo lá.

No entanto, judeus nunca
cessaram de vir a viver, OU,

às vezes, a morrer em Israel.

Da Idade Média em diante,

o mundo judeu dava tanto
suporte ao assentamento

judaico na Terra Santa, que

comunidades pelo mundo

mandaram contribuições

caridosas - mais tarde

conhecidas como khaliukah -

pelos seus co-religionários

lá. Em alguns aspectos, 8

khalukah foi um predecessor

do Apelo Judaico Unido.
Judeus palestinos

necessitavam dessa caridade
porque a terra era tão pobre
que poucos habitantes
podiamse sustentar.

 

A ascensão do Sionismo nos

fins dos 1800 foi um novo

movimento político na vida
judaica; em seu foco em

Israel como a terra natal dos

judeus, entretanto, 0

movimento se bascava numa

idéia tão antiga quanto o

próprio judaismo. A história

judaica começou com a

tevelação de D'us a

Avraham. Naquele primeiro

encontro com o patriarca,

D'us não falou sobre

monoteismo;, as primeiras

palavras Ele proclamou a

Avraham foram sobre a terra

de Israel: “Vá ...para a terra

que Eu o mostrarei”

(Genesis 12:1).
De então em diante, os

judeus sentiram uma ligação

extraordinária a Israel.

Durante a fome terrivel,

quando Jacob foi forçado a

ir ao Egito com seus filhos,

ele fez Joseph prometer que
ele seria enterrado em Israel

(que ainda era conhecida

como Canaan).

A consciência de morar no

exílio era comumaos judeus

através do mundo. Isso

explica por que Sionismo,

um pequeno movimento

político na sua origem, pôde

crescer em meio século e se

tornar o maior e mais

unificador movimento na

vida judaica.

Quando o Estado de Israel

foi declarado em 1948, os

judeus se tornaram 0

primeiro povo na história a
conquistar sua terra natal

depois de ter sido exilado

dela.

 



 

Magshimim?
dimeteno tetrabutano pentatirano sulfato de baixaril

BULA DE FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

COMPRIMIDOS - Embalagem com uma Shichvá

USO JUVENIL

INDICAÇÕES - Magshimim” é indicado para o magshim que ainda não fala

besteiras, que não come do prato sem talheres, que não faz bunda-lelê, que não

escreve cartas incoerentes ao Doar, que não come meleca, que não escuta as músicas

do Balão Mágico no Discman, que não toma sorvete com à testa, enfim, para todo

magshim que não percebeu que é um magshim. Também é indicado para O magshim

que viciou, pois uma vez ingerido, causa dependência total.

CONTRA INDICAÇÕES- não indicado na diarréia aguda, alergia a beringela e/ou a

bonim, problema cardíaco, micose, cera no ouvido, preguiça de domingo à tarde, e/ou

na presença de luz ultravioleta.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS- o Magshimim” foi produzido de tal forma que não 6

detectado em exames de dopping, podendo todos os magshimim ficarem tranqúilos

quanto às Haboniadas.

 

“COMPOSIÇÃO

A Shichvá contém:

idiotil imbecil * ......seuteresenesrrsaintesortapiiaacatao cone ato vid du nep aca Da sea pares nado san caneta spend es 2,5 mg

magshimá futil ...;c..scortesermtimrtarao vaca corespiigantsssvescancos sa nas dna senna anna n van na a antindo 2,0kg

Nojentato de eca-propil................cesrameneneesesereeensereneseceneseeesemsentsernsentaseannnso
0,3 m”

* O idiotil imbecil está incluído em doses subterapêuticas, com finalidade de desencorajar o uso de

superdosagem de modo deliberado, embora quando associado a açúcar, sal, vinagre, limão, arroz, feijão,

carne, peixe ouaves (coisas supéríluas!) causa dependência química!

MODO DE USAR- oral, anal, frontal, dependendo da opção sexual do chaver.

INFORMAÇÕESAO CHAVER- conserve O medicamento fora do alcance de bonim,

mordim, maapilim e/ou bogrim,afaste-o da luz, do escuro, do calor, do frio, do sol, da

lua, do ar e do vácuo.

REAÇÕES ADVERSAS - mesmo em doses terapêuticas, os seguintes efeitos

adversos têm sido relatados:

Sistema nervoso : confusão, sedação, sonolência, tontura, insônia, agitação

psicomotora, euforia (nada para se preocupar!).

Alérgias : coceira no saco.

Sistema Gastrintestinal : fome constante, dor de barriga após as refeições, formação

permanente de gases, os quais são expelidos pelos orifícios superiore inferior.

CONDUTA NA SUPERDOSAGEM : uma superdosagem acidental e/ou proposital

deve ser tratada com

a

luta contra a assimilação com o auxilio da própria shichvá ou

de chaverim interessantes de outras shichavot.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DA ASSEIFÁ COMPETENTE

DRORLAB INDÚSTRIAS FARMACÊUTICASS.A.

Farmacêutico responsável: Dr. Paulo Rosenblatt - Snif Recife

Fábrica:

Av. Boa Viagem, 560/06

Boa Viagem, Recife - PE

CEP.: 51011 - 000

e-mail ; rosen(Onlink.com.br

A Vaadat Itonut adverte: mandeartigos para o ITON no endereço acima.

Nº de lote, data de fabricação e validade: vide “sei-lá”.   
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Um pouco de passatempo para você, magshim, que passa a

semana inteira trabalhando pelo seu snif e pelo Habonim Dror

em todo Brasil. Divirta-se!!
 

ACHE O CAMINHO PARA A HAGSHAMÁ
 

 
 

MAGSHIMIM - MAGHIMIM - MAGSHIMIM- MAGSHIMIM - MAGSHIMIM - MAGSHIMIM

 

 

 



 

| TESTE
É . ו.,.-

Descubra se você está na shichvá certa. responda o questionário e confira suas resostasa
||-סו:

" a) abaixo de O

| b) não é um nº real

: 6( inexistente

| d) 0 667

ו..

Nivel de escolaridade:2-

a) maternal incompleto

1 Db) analfabeto

| C) semi-analfabeto

d) hadrachá completa
1

3 - Quantidade de neurônios:

a) 1 (morreu solitário)
ו

b) 2 (inimigos)

Lc) O (os 2 se mataram)

, d) Para que encher a cabeça com esse tipo de

coisa?

] 4 - Pensamentos por segundo:

| a) hã?

"b) 2222222

| Cc) está tentando pensar

e d) Infinitos
| pensamento)

(besteirol conta como

! 5 - Número de idéias por segundo:

|ג)-ואוס"
1 D) idéia? Ah! Esqueci!

| C) 1 (perguntar as horas)

; d) 6,02 x 10? (idéias absurdas valem)

| 6 - Ocupação:

! Q) economista doméstico

| b) macaco de circo

Cc) cobaia de laboratórioו

| d) madrich e merakez de vaadat.

* 7. Pessoa inteligente:

| à) galega do tchan

E b) Homem de Neanderthal

| 0( Stallone

' d) Qualquer magshim(o que é um pleonasmo

| vicioso)

8 - Esporte predileto:

a) lançamento de cuspe

b) corrida de lesmas

6( roleta russa

d) Ratipáti

9 - Leitura de cabeceira:

a) Não sabeler

b) cruzadinhas

C) manual do microondas

d) Este ITON

10 - Momento inesquecivel:

à) último Pagode

b) programacriança esperança

0( o próprio parto

d) toda a vida tnuati

1 - Frase:

a) “Ah! Eutô maluco!”

ט) >.
C) “dal”

d) “Morte ao Juca”

12- Hobbie:

a) comer meleca

b) fazer bolinha de meleca

Cc) colocar meleca no sofá

d) não tem, usa o tempo para conseguir
dinheiro para o Shnat.

Respostas:
Se você respondeu:

nenhuma: você é um chanich da shichavot

tzeirot e estava jogandobola.

todas a); você é um descerebrado.

todas b): você é umanalfabeto.

todas c): você é um imbecil.

Algumas a) e outas b): você é um bone

Algumas a) e outas c): você é um mored

Algumas b) e outras c): você é um maapil
todas e) (que não existem): você é um boger

Todas d): é claro que você é da shichvá de

MAGSHIMIM
A ==: ו2אא e a o = ₪ 5 == ה TI! 2 == - 1

 

 



 

Od iavô shalom

aleinu)3x
Veal Kulam

Salam aleinu ve al col

haolam

Salam, Salam

PAZ

A paz ainda virá p/ nós
e para todos

paz p/ nós e p/ todo o

“mundo

paz, paz

 

Postulado dos

magshimim(!) :

A machané foi boa)3x

boa d+

Magshim é a melhor

shichvá do Habonim

magshim, magshim
No Shnat, é lá que a

gente vai se encontrar

No Shnat, no Shnat

Leola beikrot

hashemesh

Leolam beikrot

hashemesh

Leolambeikrot haor

Hashemesh et iomi

roshemet

Belibi, belibi tzipor

  

Eternamente em

busca do sol

Eternamente em busca

do sol

Eternamente em busca

da luz

sol marca meu dia

No meu coração

No meu coração um

pássaro...

 

 

Shabat Baboker

Shabat Baboker, lom

lafé

Ima Shotá amonkafé

Aba Kore amon ITON

Veli iknu amon balon

Efshar Lalechet

laiakon,

Lashut shan be sirá

Ahletaief ad sof

harechov Velashuv Be

chazará

Efsharlitkof prachim,

kaete She ló Assur

Ve efshar lalechet ad

há gan

Ve lirot shenu sagur.

ANIOHEV

Ani ohev shokolad

Veugot gviná,

Veartik vesukariot

Vetut guiná

Ani ohev iemei huledet

Vesakiyot im dvarim

tovim

Ve'”et hashemeshve “et

haiareach

Vegamcama cochavim

Ani ohev et hachoref

Ve'et hakaitz ve"et hastav

Ve “et haviv

Et ma shearshav

Ani ohev et Galit

Beikar im tzamot

Ve'et zot im anemashim

Ve'et zot im hagulot
Ani ohev et ima

Ve'et aba gam

Ve'et Shula haganenet

Ve'et hadoda Miriam

Ani ohev et Sabva ve'et

Savta

Ani ohev et ahoti

Aval achi harbé

Ani ohev oti

 

PERFÍDIA
Te amei

Comoninguémte
amou, querida

De ti o menor jesto

adorei esquecido

Da própria vida

Mandaste embora,

Eu não esqueci

Das rosas e das

orquideas, as violetas

que eu dava a ti
Distraída num

ambiente luxuoso em

que sempre vivia

Tu deixaste que

roubassem minhas

flores, meu buquê de

fantasia

E agora, já sou eu

quem te magoa

Perdoas pelo bem que

te fiz, perdoas e serás

feliz

5118 - lá - lá , shá - lá -

lá, shá - la - lá...

Mariana

Mariana conta 10...

Mariana conta 10,9,8,

022,6

viva Mariana, viva

Mariana.

Humilhou

Humilhou lá-lá-lá, lá-

lá-lá ...

SHNAT99

Fazemos69,

Shnat Machon 99!

Eu sou magshim,

Como estrogonofe,

Eu vou pro

Shnat em 99!

 

 



 

DATAS PERFIL

  

22.01.98 - 27.01.98 - 7º Central
5758 - Ano dos Magshimim
1989 - Queda do Muro de Berlim
1948 - Independência deIsrael
1994 - Ano do Tetra
1789 - Revolução Francesa
1500 - Chegada dos Portugueses ao

Brasil

1822 - Independência do Brasil
1888 - Abolição da Escravatura
1889 - Proclamação da República
2004 - Rio “não-mais” candidato!
1997 - Morte de Lady Di, Betinho,

Madre Teresa de Calcutá,

Talys Pan Chacon.
21.10.97 - Nasceram os trigêmeos

de Fátima Bernardes e
William Bonner.

Out/1997 - visitas do Papa, Bill

Clinton e John Bon Jovi

ao Brasil.

2001 -virada do século e do milênio.
Jul/1997 - Devolução de Hong Kong

à China.

1958 - nascimento de Michael

Jackson.

1963 - Assassinato de Kennedy.
1991 - Maradona investigado por

uso de drogas.
1992 - Impeachment de Collor.
1988 - Assassinato de Chico Mendes
1977 - Pelé deixa o futebol

profissional.

1999 - Ano do nosso Shnat.

 

Essas são algumas datas, umas
importantes, outras sem a menor
importância, as quais lembramos
eventualmente sem nenhum motivo
lógico!

 

Nome: Gisah Guilgen

Apelido: Guic e Gi

Data de nascimento: 04/09/81

Signo: virgem

Altura: 1,65

650:

Sexo: só com homens...mas ainda não, no

Shnat quemsabe...!

Estado: solteira!!!

Esporte: [utcbol, lógico!!!

Time: Atlético/PR

Música: MPB c Rock

ídolo: Super Mena

Comida: homem

Frase: “Adistância separa dois olhares, mas

nãodois corações”

A quanto tempo vai no Dror: desde
boná

Livro de cabeceira: Olísico

Filme: Tempo de matar

Lugar: praia

Profissão: Médica

Roupa: confortável e de surfista

Sex Symbol: JacoLansky

Hobbie: viajar c pegar onda

Mania: mania de você...!

Parte do corpo: torax masculino

Fantasia sexual: transar num mar azul,

comapraia deserta.

Bebida: mania de você...!

sonho: Shnat e passar no vestibular.

Shichvá: a nossa!

Preencha um quadro igual a esse e
mande para Paulo/Recife. Os perfis
serão rigorosamente analisados (1),

selecionados (!), e se passarem no

teste de qualidade do Inmetro, serão
publicados no ITONI
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Magshimim, este foi o primeiro ITON do semestre. Espero que

saiam muitos como este, e até melhores. Para isso conto com a

colaboração de todos. Procurem o(s) representante(s) da Vaadat

Itonut no seu estado e/ou mandem artigos de qualquer tipo para

mim pelo correio ou pelo meu e-mail. Este deve ser: o nosso

último ano no Brasil como Shichvá unida, na qual podemos

fazer um ITON; Passem a dispor desse ITON como umveículo

de integração de toda a shichvá antes do Shnat; depois iremos

fazer parte de algo maior, seremos bogrim, teremos outras

atividades, mais responsabilidades. Por. isso, vamos aproveitar

esse ano, que será muito bonito, se for bem aproveitado.

cel Add
Paulo Rosenblatt

Merakez da Vaadat Itonut

 

 

    
1 - Magshimim de Recife

2 - Magshimim da Bahia

3 - Magshimim de Belo Horizonte

4 - Magshimim do Rio de Janeiro 
| 5 - Magshimim de São Paulo

6 - Magshimim de Curitiba

7 - Magshimim de Porto Alegre

 

 


