
EDITORIAL 
 
 Fala galera, 
 ACABOU A ANSIEDADE!!! 
 Depois dessas longas férias 
a chazit está de volta com tudo!! 
Novos madrichim, novos 
chanichim, a casa diferente, a 
parede nova, nova hanagá. Sem 
contar a volta do Shnat 2010, o 
Shnat 2011 indo embora, e os 
amelim até que enfim resolveram 
pintar a parede deles. 
 Gostaram das mudanças? do 
novo chug? Das peulót? Espero 
que tenham curtido tudo de novo e 
já aproveitando nós da vaadat iton 
gostaríamos de desejar um ótimo 
ano de chazit pra todo mundo e 
que a gente possa se ver MUITO 
ainda esse ano. 
 Vamos chaziiiit, vamos 
bombar esse ano, bombar as 
machanót, os sábados e vamos 
mostrar que nós somos a melhor 
de todas!! 
 Beijos carinhosos 
 VAADAT ITON 2011 
 
BR, RE, CAMILINHA, NOAM, 
MICHEL E BARBU 
 

 

        

 

 

  
  

 

 

 

 



COLUNA DO MAZKIR 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARQUINHOS- MAZKIR 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Esse espaço é reservado para um ex-

boguer da chazit contar algumas 

novidades, coisas que estão fazendo 

e até mesmo historias de chazit. Hoje 

temos o André, nosso sheliach 

contando um pouco de sua história. 

 

 

Shalom Chaverim, 

  Estou voltando a São Paulo depois 

de 17 anos morando em Israel. 

Voltando, já que nasci em São Paulo, 

estudei no Renascença e cresci na CIP e na 

Chazit, onde fui chanich, madrich e fui ao 

Shnat. 

Nos anos em que vivi em Israel me formei 

em Historia da Terra de Israel e Geografia, 

trabalhei na área da educação não formal e 

formado como More Derech (guia de 

turismo) levei grupos para conhecer Israel, 

Polônia, Praga e outros lugares da Europa e 

sua historia judia.  

Estou casado com a Deby e temos um filho 

nascido em Israel que se chama Nitai. Vocês 

com certeza os conhecerão. 

Minha volta é especial, já que estou vindo 

para trabalhar como Sheliach por dois anos 

na CIP. Nossa comunidade mãe. 

Entre as funções que irei atuar está o 

trabalho com os jovens da Chazit. 

 É muito emocionante e signficativo 

voltar a participar dos debates de 

uma Vaadat Chinuch e ver jovens 

criando atividades para fortalecer a 

ligação de outros jovens com o 

judaísmo e Israel e observar 

chanichim e chanichot correndo 

felizes em um sábado de atividades e 

nas Machanot. 

Existiram muitos momentos especiais 

na minha vida de Chazit, mas nada 

era mais marcante que no final das 

atividades de sábado, quando 

chanichim e madrichim sentavam nas 

escadarias da entrada e 

conversavam como um irmão mais 

velho a um mais novo, como o 

símbolo da Chazit nos mostra. 

Em meus primeiros dias no Brasil, já 

percebi que temos peilim vibrantes, 

inteligentes e muito criativos.  

Espero poder servir de apoio e ajudar 

com meus conhecimentos e 

experiência, para que todos vocês, 

peilim e chanichim, possam continuar 

fazendo da Chazit um lugar especial. 

Lugar onde judaísmo, sionismo, 

ecologia, tolerância, não são 

somente palavras escritas nos papéis 

e em pedras e sim ideais que 

vivemos intensamente.  

Que na Chazit possamos estudar, 

pensar, criar, sentir e fazer. 

 Chazak vê ale 

Andre 



 
 
SOBE 
 
 
- Justin Bieber 
O filme do cantor estreou nos Estados 
Unidos e já tem data marcada para vir 
pro Brasil. Em 2010 o cantor lucrou 
103,7 milhões de dólares ente 
shows,CDs,etc se tornando o astro pop 
mais bem pago do ano. 
 
 
- Anita (sim, a madricha) 
O blog da mãe da Anita já é o mais lido 
entre os peilim da Chazit. 
 
 
- Judeus em destaque 
Luiz Fux, que já é juiz há muitos anos, é 
o novo ministro do Supremo Tribunal 
Federal, o tribunal mais importante do 
Brasil. É a primeira vez que um judeu 
chega nesse cargo. 
 
 
- O Discurso do Rei 
O filme, que não ficou tão conhecido no 
Brasil, surpreendeu: é o filme com mais 
indicações para o Oscar, com 12 no 
total, entre melhor filme, melhor ator, 
melhor direção,etc. 
 
 
- Iton 2011 
O jornal da Chazit Hanoar bateu o 
recorde de leitores: mais de 200, 
contando peilim, chanichim e pais. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
DESCE 
 
- Mona Lisa 
Um novo estudo divulgado em 
janeiro de 2011 afirma que a 
modelo de Leonardo da Vinci era, 
na verdade, um homem. 
 
- Segurança de Israel 
A Irmandade Muçulmana, que 
está por trás das revoltas no 
Egito, tem relações com governos 
ou organizações anti-Israel em 
vários países da Liga Árabe. 
 
- Pânico na TV 
A audiência do programa caiu 
pela metade desde o lançamento 
até agora: atingiu o mínimo de 6 
pontos no ibope, muito atrás dos 
concorrentes que costumava 
superar. Será que acabou o 
estoque de piadas?  
 
- Corinthians 
Além de sair da Libertadores (o 
que já é uma vergonha por si só) 
ainda teve aquele episódio em 
que os torcedores tentaram 
derrubar o ônibus dos jogadores. 
Vergonha total. 
 
- Regras para pintar o porão 
Talvez alguns de vocês não 
saibam, mas elas existem sim. 
Algumas delas são: não pintar o 
chão, não pintar os gols e não 
pintar grandes áreas de uma cor 
só. Parece que tem gente que 
anda descumprindo as regras. 
Isso é mais vergonhoso que torcer 
pro Corinthians!



 
 

 

 

                         
 

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 galera Tudo bem? Como foram as férias? 
Preparados para mais um ano de Chazit?! 
Esse ano terá muitas novidades aqui no Iton. Como essa 

coluna esportiva, sensacional e divertida, com muita polemica. 
Começando com um assunto que assombra a maior parte da 

Chazit, lógico que estou falando dos corintianos sofredores que 
nem a mim. 

Sabemos que somos os melhores do mundo (FATO!), mas 
gostamos de sermos TOLIMINADOS da libertadores, titulo que 
ganharemos quando: 1º Rubinho Barrichello ganhar o Mundial de F-
1, 2º O Tiririca entrar na Academia de Letras , 3º Essa coluna fazer 
uma piada engraçada! 

Relaxem e se divirtam, pois podemos não ter ganhado (DE 
NOVO!!!!!!) a libertadores, mas não estamos sem titulo há DEZ 
ANOS (Palmeiras) e temos a maior torcida do MUNDO! Diferente 
de outros times que só têm alguns torcedores (São Paulo) e outros 
que tem que ir até o museu para verem seus títulos (Santos). 

Bom galera essa foi a primeira coluna de muitas,espero que 
tenham gostado, e é isso! 

Abraços e bom divertimento! 

 

 
Bolivia organiza maratona para viciados em cinema 
 

Os cinéfilos da Bolívia tiveram  um motivo para comemorar: foi 
anunciado o primeiro campeonato de viciados em filmes do país. 

O desafio, que mede a resistência e a atenção dos 
participantes, fará com que todos vejam filmes sem parar, até não 

aguentarem mais. 

Quem participa do desafio não pode dormir, nem sair da sala 
por mais de 5 minutos, é filme sem parar, uma overdose de cultura. 

O objetivo da maratona é medir a resistência das pessoas 
vendo filmes por tantas horas seguidas. 

Mais de 50 filmes serão exibidos na maratona, completando 
quatro dias de programação. 

O melhor de toda a maratona? O premio, que é nada mais,nada 
menos do que um ano de ingressos grátis para o vencedor poder ver 

mais filmes sem parar. 

E ai,alguém topa um cineminha? 



 
 

 
 

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. 

 
 
 
 

Tara: 
 
 
 
 
 

Tempo de Chazit:10 
Bom atacante:7 
Nojento:5 
Conteúdo: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. 


