
 

EDITORIAL 
  

 Falaa galerinha, 
 Todos felizes que estão de volta na chazit, todos 
felizes que vão continuar tendo um iton só pra vocês. Isso 
mesmo galera, esse iton especial é um iton feito com muito 
carinho pra vocês. 
 Gostaram dos madrichim? Das peulot? Espero que 
sim, e esse ano o iton vai continuar muito divertido, com 
muitas piadinhas, com muitos desenhos e muita muita 
muita diversão. 
 Espero que vocês gostem e se divirtam e não se 
esqueçam que logo logo a gente vai se ver, por que não no 
próximo sábado?  
 Beijos carinhosos 
 VAADAT ITON  
 

        
 
BR(ROSH)                   MICHEL          NOAM 
 

         
 
           RE                      CAMILINHA       BARBU 
 



 
 

 

 
Queridos chanichim da melhor Tnuá de todas, essa é primeira de 
muitas colunas do seu Mazkir. Para quem ainda não me conhece , 
eu sou o Marquinhos , da kvutza shnat 2010 , ano passado eu 
estava fazendo shnat, em Israel, e dpois de ter passado esse ano 
que passou sonhando quando eu teria de novo um sábado magico 
de Chazit , ele chegou e agora chegamos ao fim dele,  do nosso tão 
esperado primeiro sábado do ano. 
E podem esperar muito mais ,a Chazit este ano vai estar irada , 
com muitas peulot inesquecíveis , com muitas surpresas e 
machanot fenomenais. Todas as vaadot (rádio, internet, kehilati, 
machol, bait, harchavá, iton, tik, chutz, iaadut, tarbut e 
sustentabilidade) e todos os chuguim , estão ULTRA MEGA SUPER 
HIPER EMPOLGADOS e trabalhando para que este ano , seja o 
melhor ano da CHAZIT de todos os tempos. 
 
 
CHAZIT ESSE É O NOSSO MOVIMENTO!!!!! 
 
Chazak vê ale, 
 
Beijos do Mazkir(Marquinhos) 

 
 
 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=31028718&id=1082133773
http://www.facebook.com/photo.php?pid=31028718&id=1082133773


 
 
 Esse espaço no iton é reservado pra vocês 
conhecerem seus novos madrichim e saberem um 
pouco mais sobre a vida deles. E até quem sabe 
descobrir algumas besteirinhas e poder brincar com 
eles até o fim do ano!! 
 
 

 
 
Nome completo: Ariel Wulkan 
Idade:16 
Estuda onde? Colégio Renascença 
Madrich de que kvutzá? Guiborim 
Shnat 20...? 2013 
Comida preferida: Japones, lógico. 
Time:São Paulo 
Momento preferido na Machané?Porque? Peula antes do 
lanche, porque eu vou comer depois!! 
Desenho preferido: Os Simpsons. Principalmente o homer 
Música Preferida:Fluorescent adolescent - arctic monkeys 
Melhor dia da semana: Sábado de chazit!!! 
Mania ou vício: Falar besteiras. Não consigo me conter!! 
 
 



 

                         
 

QUANTA COINCIDENCIA? SERÁ QUE NÃO SÃO 
IRMÃOS?? 

                       
 

Daniel até que enfim encontramos seu irmão!! 

                            
 

 

Tão parecidos, tão fortes. Acho que só falta esse grandão 
ficar mais forte pra ficar igualzinho ao nosso Dani!! 
 



 
 
E ai pessoal, tudo bem? 
Essa é a velha nova coluna cultural do seu Iton chazitiano! 
E começando já as aulas e a Chazit, temos dicas e passeios muito 
legais de se fazerem com a família e aos feriados e domingos. 
Umas boas experiências De aprendizado são:  
 

“CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS” ,  

 

Crianças que quiserem ouvir narrações de boas histórias podem 
aproveitar as contações que acontecem na sala de leitura infanto-
juvenil da biblioteca Sérgio Milliet, no CCSP (Centro Cultural São 
Paulo). (Contadores de Histórias)  
 
Duração: 60 minutos 
 
Classificação: Livre “CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS” ,  
R. Vergueiro, 1.000 - Liberdade - Centro. Telefone: 3397-4002. 
 
Quando: Sábado e domingo: 14h30. 
Em cartaz por tempo indeterminado. 
Mais informação: É DE GRAÇA!!! 
 

 “Catavento” 
 O que é: 

Também conhecido como museu da criança, o lugar segue os 
moldes de instituições que se dedicam a introduzir as crianças ao 
mundo do conhecimento,  
 
Classificação: Livre 
Parque Dom Pedro 2º, s/ nº - Centro - . Telefone: 3315-0051. 
Ingresso: R$ 3 (crianças de quatro a 12 anos, maiores de 60 anos e 
portadores de deficiência) e R$ 6. Grátis p/ menores de três anos. 
Quando: Terça a domingo: 9h às 16h (c/ permanência até as 17h). 
Mais informação: Aceita reservas. Tem ar condicionado. Tem 
acesso para deficiente. Faz visitas monitoradas. Não tem mesas ao 
ar livre. Tem local para comer. Estac. (R$ 8 p/ 3 h, mais h 
adicional). 



 
 
 
 

 
 

Essa é a nova coluna dos peilim da chazit. Vou explicar 
como funciona, cada pail é uma carta de um baralho que no 
final irá virar um super trunfo. Quando receber o seu iton, 
pegue as cartas, recorte e guarde para formar um baralho. No 
fim do ano, quem tiver TODOS, EU DISSE TODOS os peilim vai 
receber um presente da vaadat iton. 
 Hoje temos os madrichim de shovavim e a vaadat bait!! 
  APROVEITEM!!!!!!!!!!!  

REGRAS DO JOGO:  
1. o baralho deve ser embaralhado pelo oponente 
2. Para jogar, você deve tirar uma carta. Escolha uma das 

opções como tempo de chazit, bom no ataque e os outros, 
o que tiver o MAIOR NÚMERO ganha. 

3. Tire suas dúvidas com seu madrich, ou com alguém da 
vaadat ITON 

 

Tara: 
 
 
 
 
 

Tempo de Chazit:10 
Bom atacante:7 
Nojento:5 
Conteudo:8 
Carisma:7 
Poder Especial:Além de ocupar vários tafkidim  da chazit,tara ensurdece seus adversários 
catando glee no tom mais agudo 



Roni 
 

 
Tempo de Chazit: 8 
Bom atacante:6 
Nojento:3 
Conteudo:6 
Carisma:8 
Poder Especial: Uma evolução anterior ao do seu irmão Tara, está aprendendo todas suas 
habilidades! 

 

Benny: 

 
 Tempo de chazit:10 
Bom atacante:6 
Nojento:5 
Conteudo:6 
Carisma:7 
Poder Especial:Não fique perto dele quando acorda,pois ele fica rabujento e reclamão! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gi: 

 
Tempo de chazit: 8 
Bom atacante:6 
Nojento:5 
Conteudo:7 
Carisma:8 

Poder Especial: Gi solta fogo pelos seus cabelos 
 

Olivia: 

 
Tempo de Chazit:6 
Bom atacante:6 
Nojento:3 
Conteudo:7 
Carisma:5 
Poder Especial:Olivia é tão quieta que consegue passar despercebida por todos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Yuri 

 
Tempo de Chazit:6 
Bom atacante:6 
Nojento:9 
Conteudo:5 
Carisma: 6 

Poder Especial:Não olhe diretamente para seus dreads,se não você se tornará pedra 
 

 

Ana 

 
Tempo de chazit:7 
Bom atacante:6 
Nojento:5 
Conteudo:4 
Carisma:7 
Poder Especial: Ana é tão pilhada que desanima seus inimigos! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tati Ring 

 
Tempo de Chazit:10 
Bom atacante:7 
Nojento:6 
Conteudo:8 
Carisma:6 
Poder Especial: Tati Ring finge estar dormindo para não ser percebida pelos adversários 

 

Dani Cu 

 
Tempo de chazit:9 
Bom atacante:6 
Nojento:8 
Conteudo:6 
Carisma:7 
Poder Especial:Dani Cu consegue enganar seus inimigos sendo fofinha e assim parecer 
inofensiva! 
 
 
 
 
 



 

Dani  S. 

 
Tempo de chazit:7 
Bom atacante:1 
Nojento:1 
Conteudo:7 
Carisma:7 
Poder Especial:Dani S. destrói todas as caries que vê com todos seus equipamentos 
torturantes ortodontistas. 
 

Té: 

 
Tempo de Chazit:8 
Bom atacante:6 
Nojento:1 
Conteudo:8 
Carisma:5 
Poder Especial: Ela é uma das mentes mais estudiosas e inteligentes da chazit! 

 

 

Bom galera, este é o primeiro iton. Espero que você 

tenha gostado. Se tiver alguma sugestão ou alguma idéia é só 

falar com um membro da vaada. 

 
 
ESPERO QUE TENHAM GOSTADO!!!! 


