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Editorial:  

 
  

 

Para rir! 
Como o Batman conheceu o Robin? 
Pelo Bat-papo.  

Por que o Batman colocou o Batmóvel no seguro?  

Porque ele tem medo que Robin. 

Por que a mulher do Hulk o largou? 
Porque ela queria um homem mais maduro. 

Como o Batman faz para abrir a bat-caverna? 

Ele bat-palma. 

Fala galera chazitiana! 

Como foram as férias?  Aproveitaram bastante? Morreram de 
saudades dos seus madrichim? Sabemos que sim!  
Fiquem tranquilos que a Chazit está de volta com MUITA pilha 
para mais um semestre incrível! Vocês não podem perder 
nenhum sábado sequer!  
A Vaadat Iton está de cara nova. Além da mudança dos 
membros, temos a especial presença de Dona Lourdes! Não 
percam nenhuma edição, ela está super contente de poder 
contribuir com seus conselhos amorosos para a chazit! 
Beijocas, 
Vaadat Iton 
 

Gi (rosh) Anita Bia Barbu Lobato D. Lourdes 



 

Coluna do Pail 
(Por Banas) 

 

 E aí galera, tudo certo? 
 Antes de qualquer coisa, gostaria de 

parabenizar mais uma vez todos os loucos 
do bando do Chazitimão pelos 38 dias da 
conquista INVÍCTA da Copa Libertadores 
da América. 

Agora que todos curtiram o primeiro sábado, mataram as 
saudades dos seus madrichim, e compraram algo no 
barzinho (o Shnat 2013 agradece), chega ao fim o incrível 
primeiro sábado do segundo semestre. Mas não precisam 
chorar, vocês podem aprender mais um pouquinho, além 
de se divertir, com o Iton: 

Todos vocês sabem da busca dos palestinos pelo seu 
Estado. Atualmente eles são listados na ONU como 
entidade observadora, sem direito a voto. Todavia, 
segundo o seu ministro de Relações Exteriores, Riyad al-
Malki, na Assembleia-Geral da ONU, em 27 de setembro, 
eles vão pedir sua incorporação como Estado observador 
não membro. Esse novo status, similar ao do Vaticano, 
seria um reconhecimento indireto da reivindicação de 
criação de um Estado palestino na Cisjordânia, Jerusalém 
Oriental e Faixa de Gaza. Isso lhes permitiria integrar 
várias agências da ONU, além do Tribunal Penal 
Internacional, e claro, ganhar apoio pela sua causa. 

Uma maioria simples na Assembleia-Geral da ONU, 
formada por 193 países, seria suficiente para aprovar a 
proposta. Dessa forma, o Conselho de Segurança não teria 
poder de veto. 

 
Bom, é isso, espero que todos tenham aprendido algo na 

minha coluna. 
 
Chazak Vê Ale! 
 



 

Horóscopo da Chazit! 
Previsões, dicas e muito mais! 
 

Shovavirgem 

Como bons shovavirginianos, são ótimos chanichim, fofos 
e gentis com os madrichim, mesmo com os novos. A dica 

essencial é: madrichim são sábios e sabem o que dizem. 
 

Solelibra 

Farão de tudo para que o semestre seja o melhor de toda a 
sua não tão longa vida de Chazit. O jeito solelibriano de ser promete 
cansar muito o chug. Importante lembrar: sejam sempre vocês 
mesmos! 

 
Omacórnio 
Por conta de sua personalidade perfeccionista, os 
omacornianos não deixarão a desejar no semestre. Seu jeito 

ciumento não permitirá que outros além deles tirem o melhor de 
seus madrichim, o que deve sempre ser levado de um modo 
positivo. 

  

Guibogêmeos 

Como os guibogeminianos odeiam estar entediados, terão um 
começo de semestre muito agitado e cheio de peulot muito boas. 
Além disso, seu desejo por sempre aprender mais garante novos 
temas muito interessantes e diferentes. 

 

Kovshitouro 

Sua lealdade a Chazit não deixa a desejar! Vão ajudar seus 
madrichim novos a fazerem desse semestre maravilhoso, 

com uma kvutzá grande e muita pilha, de um jeito único. 
  

Nitzáries 

A coragem dos nitzarianos já foi mostrada na machané, 
quando deram a volta por cima, mas ainda promete dar o 

que falar! Mas cuidado, a falta de paciência pode atrapalhar a 
formação da kvutzá, fiquem de olho!  
 

 

Neuritários 

Seu espírito aventureiro é sua grande chance de tentar 
inovar nessa nova etapa. O otimismo é marca desse signo, 



 

o que já é característica antiga da kvutzá. A dica que fica é: tentar 
segurar o drama, que é próprio dos que tem ascendência lunar. 
 

 

Mordeixes 

Demandam muito amor, o que pode ser bom, desde que 
também sejam carinhosos, tanto com os companheiros de kvutzá 
como quanto com os madrichim. Cuidado: a sensibilidade excessiva 
pode ser um problema! 
 

 

Ofakâncer 

São ótimos ombros amigos uns para os outros, o que dá 
uma ótima oportunidade para que o sentimento de família 

cresça a cada vez mais. Sua intuição é uma marca muito presente, 
então, tentem aproveitá-la para intuir quando o chug feminino estará 
em dias “complicados”. 

 

Ameleão 

Ameleoninos são ótimos amigos e têm um ótimo coração. 
Precisam de muita atenção, o que pode ser um problema, 

já que a hora de sua independência está chegando. O enorme ego 
característico do signo pode entalar na peneira, fica a dica. 
 

 

Bone Aquário 

O emocional desse signo é bastante delicado. Tentam 
ajudar uns aos outros a todo custo, mas mais com os mais 

íntimos que como um grupo total. Querem sempre ser únicos, o que 
não sempre leva ao sucesso. Dica importante: a vontade de serem 
imprevisíveis pode levar a confusão alheia.  

 

Bone Bscorpião 

A paixão característica do signo mostra que fazem tudo 
que for necessário pela Chazit e pelos seus companheiros, sejam 
os de kvutzá ou seus chanichim. Vão até onde for necessário. São 
ambiciosos e determinados, o que é percebido por serem o maior 
shnat dos últimos anos. Porém, cuidado é preciso: querer atenção 
demais gera problemas demais.  
 

 

 

 

 



 

Planeta Bizarro! 
 

 Uma mulher tem concedido pela justiça de Taiwan 
divórcio do marido, após alegar que seu marido era 
fedorento e não tomava banho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alemães constroem casa de cabeça para baixo. A 
casa não é para moradia, apenas exposição. 

   
 
 
 
 
  
 
 
 

  

 Vídeo que mostra cabra hiperativa virou hit na 
internet. A cabra pula sobre os outros animais e corre 
de um lado para o outro sem parar. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Madrichim, inspirados nessa historia, 
entraram com um processo na justiça para 
ver se podem se ‘’divorciar’’ de seus 
chanichim que não tomam banho durante a 
machané!  
 

Imaginem se a casa da Chazit 
fosse construída de cabeça 
para baixo? 

Junto com esse vídeo, no Top 5 vídeos do 
Youtube está o vídeo feito pelas chanichot 
de Neurim para os seus madrichim. O título 
é “eles são f*das”.   
 



 

Você sabia que Israel... 

 É o único país no mundo que entrou no século 21 com 
aumento no número de árvores? 

 Tem mais prêmios Nobel por cabeça do que qualquer outro 
país? 

 Ocupa a terceira posição no mundo em número de cidadãos 
que possuem diplomas universitários? 

 Exporta frutas, vegetais, produtos farmacêuticos, softwares, 
produtos químicos, tecnologia militar e diamantes? 

 Teve nove filmes israelenses indicados como Melhor Filme 
Estrangeiro no Oscar? 

 

 

 

 

Barbu, o Corinthiano sofredor: 
  

Existem momentos que sempre teremos a certeza que serão 
INESQUECÍVEIS. Numa noite fria de julho, no dia 4, independência 
da maior potência mundial e da LIBERTADORES, o título que 
faltava na rica galeria corintiana, o título que rivais sempre falavam 
que nunca conseguiríamos ter, chegou! Este ano de 2012, foi 
DIFERENTE: 

 

 Contra o Dep.Tachira: gol aos 48 do segundo tempo. 

 Contra um time que se acreditava ser o melhor do Equador: 
eliminamos o péssimo, pífio, Rrridddiculo time do Flamengo. 

 Quartas de final: tomamos um sufoco do adversário mais fraco, o 
Vice da Gama. Mas Trouxemos o jogo da volta no Pacaembu, um 
jogo épico, majestoso, SINISTROOOO 

 
 Nesse decorrer de tempo, o ex-atual jogador Ganso, provocou 

o Glorioso Coringão, dizendo que o time do Santos iria ser Bi 
contra o Boca (pffff, freguês sempre tem razão). 

 

 Detonamos o Santos com Sheik, em pleno alçapão lotadíssimo, 
com seus super 15 torcedores, parabéns SANTOS! 

 A festa continuou no Pacaembu: com gol do ZIDanilo, mandamos 
a Barbie Neymar embora e fomos para a grande final contra 
nosso melhor amigo da América, o Boca! 



 

 La Bombonera: a estrela do Grande Pequeno Romarinho, 
trouxemos o empate e a super decisão para nossa casa, salve 
salve PACAEMBU! 

 Se fosse para ter algum terremoto, o epicentro seria no 
Pacaembu! E assim foi, com mordidas e tapas, o Corinthians com 
o salvador da pátria, atual R9, o destemido Sheik marcou dois 
gols e acabou com a partida. 

 
O time junto com a torcida fizeram o impossível, e estes homens 

que entraram em campo, com a camisa mais destemida do mundo, 
serão lembrados, por anos, décadas, séculos ou até milênios, pelas 
futuras gerações e serão chamados de os INVICTUS IMORTALIS, 
pois serão registrados em praças, cidades, bancos, nomes, 
empresas e por mais coisas que existirem, pois eles estarão em 
MILHÕES DE CORAÇÕES. 

E estamos em tokyooooooooooooooooooooooooooo, vai 
Corinthians!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CHUPA 
PORCO
! 



 

Atualidades 
 

Quer saber mais? Acesse o site da chazit e confira as notícias na íntegra: 
www.chazit.org.br 

 Arthur Zanetti ganha ouro na ginástica e faz história 

Arthur Zanetti, de 22 anos, tornou-se não apenas 
o primeiro brasileiro a ganhar uma medalha 
olímpica na ginástica, mas também o primeiro a 
ser campeão. Com grande responsabilidade nos 
seus ombros, ele foi o último a se apresentar na 
final das argolas na ginástica artística e não 
decepcionou.  
 

 Mercados são obrigados a fornecer sacola 
biodegradável 

Os principais supermercados de São Paulo 

prometem oferecer gratuitamente sacolas de 

plástico biodegradável ou de papel para os 

consumidores.  A embalagem compostável se 

decompõe em até 180 dias nas usinas 

adequadas (que, ao menos na capital, não 

existem). Já o plástico oxibiodegradável se 

fragmenta mais rapidamente, mas sem perder 

seus resíduos tóxicos. "Este tipo de decomposição diminuiu apenas 

o impacto visual, mas não resolve o problema", afirma Moreira, 

diretor técnico da Associação Brasileira de Polímeros 

Biodegradáveis e Compostáveis (Abicom). 

 Tráfego pesado de Roma está danificando o Coliseu 
O Coliseu de Roma está inclinado 40 
centímetros sobre seu lado sul. A causa 
mais provável desta inclinação são as 
"vibrações" provocadas pelos veículos, 
pelo metrô e pelos helicópteros que 
passam diariamente junto ao célebre 
monumento construído no século I. 



 

Milon – Parte I (aguarde a parte II no segundo Iton do semestre) 
 

Iton - Jornal - ןעיתו  
Bait - Casa - תבי  
Tik - Mala/Arquivo - תיק  
Harchavá - Expansão - הרכבה   
Iaadut - Judaísmo - תיהדו  
 

 
 
 

 

 

COISAS QUE VOCÊ NÃO SABIA 

QUE TINHA NOME 
  

Shovavim - Sapecas - שובבים   
Solelim - Asfaltadores - םסוללי 
Omanim - Artistas - םאומני  
Guiborim - Heróis - םגיבורי  
 

1. Filtro labial: É a depressão acima do lábio superior. 
2. Lúnula: A parte branca convexa do leito da unha (a parte que 
cortamos). 
3. Ferrule: Parte metálica do lápis 
4. Dedo de morton: Termo comum usado quando o segundo dedo 
do pé é maior do que o dedão. 
5. Esquiomorfo: Uma característica de design copiada de um 
objeto semelhante em outro material, mesmo quando não é 
necessário. Por exemplo, o som do obturador de uma câmera 
digital. 
6. Parestesia: É o formigamento temporário que a maioria das 
pessoas experimenta quando parte do corpo adormece. 
7. Fosfenos: São as luzes que você vê quando aperta forte os 
olhos. 
8. Orelha: Lado oposto da cabeça do martelo, que em alguns 
modelos é fendida, a fim de permitir arrancar pregos ou cravos. 
9. Petrichor: Cheiro de chuva após ela atingir o solo seco. 
10. Agulheta: Revestimento plástico de um cadarço. 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
 

 

D. Lurdes, eu estou apaixonada pelo meu melhor amigo, mas não 
sei se ele me ama de volta! Como faço para descobrir sem perder a 
amizade? 
Beijinhos, R. J. 12 anos 
  
 
 
 
 
 
 
D. Lurdes, durante uma peulá da Machané eu estava muito próximo 
de uma menina.  De repente, os dois ao mesmo tempo viraram e 
acidentalmente... Demos as mãos! Estamos namorando agora? 
Atenciosamente, L. G. 7 anos 
 
 
 
 
 
Dona Lurdes, tenho uma queda pela menina nova da minha kvutzá, 
o que eu faço? 
Ass: R. W. 16 anos 
 
 
 
 
 
Lurdes, Lurdinha, meu Bar Mitzvá vai ser esse ano. Você acha legal 
dedicar uma vela para a menina da minha vida? A privada? S. D. 13 
anos 
 
 
 
 
 

Dona Lourdes, a Chazamenteira! 

Querida, R.J.  Perceba os sinais! Se o seu amigo gosta de você, ele vai 
querer passar tempo com você, vai insistir pra você ir nos sábados de 
Chazit. Minha dica é: passe tempo com ele e perceba se ele fala de 
futebol e essas coisas, ou se ele conversa sobre assuntos mais 
profundos como a amizade de vocês… 
 
 

Estimado L.G. Sinto informar-lhe que vocês não estão namorando. O 
seu caso já é casamento! Caso ocorra uma festa para celebrar, não se 
esqueça da sua querida e amada, D. Lurdes! 

Caro R. W, se eu fosse você, esperaria até a machané de 
dezembro para dar o bote! Ou a leve para o parque da Xuxa. 
#asminapiranoparquedaXuxa 

Querido S. D. você está apaixonado pela privada? Caso sim, aconselho 
tomar no mínimo 20 potes de Activia/Yakult. Assim você poderá passar 
uma tarde inteira ao lado dela. Quanto ao seu Bar Mitzvá, acho bom 
convidar a sua chazamenteira preferida, a única e melhor, Dona Lurdes. 



 

Agora é a sua vez!  
 

Complete a história e dê para alguém da vaadat Iton. As 
respostas mais criativas serão expostas no mural da chazit! 
 

Era um dia __________. Ele saiu de casa morrendo de 
vontade de ___________, então, foi até a _________ perto 
de sua casa para ver se achava aquilo que tanto queria. No 
caminho ele encontrou um ___________ e ficou muito 
__________. Continuou seu caminho em busca do daquilo 
que tanto queria e finalmente encontrou! Foi um momento 
de puro _________! 
 
 
 
 

Pinat Iaadut!  
 

 
 

 
Tishá Be 
 Av, é uma data na qual 

aconteceram diversas 
desgraças para o povo judeu, 

entre elas, destacam-se a Noite dos Cristais (noite na qual 
diversas lojas de judeus foram quebradas, sinagogas 
incendiadas e judeus hostilizados) e a queda tanto do 
primeiro, como do segundo Templo (Beit HaMikdash). 

Se Jerusalém hoje é linda e tranquila, na época estava 
totalmente tomada pelo rancor, pelo ódio e pela corrupção. 
Imaginem que mesmo os Cohanim, os sacerdotes do Beit 
HaMikdash, eram corruptos. Cobravam pelos sacrifícios e 
os cargos eram muitas vezes vendidos!  

Pouco antes de Jerusalém ser invadida pelos romanos e 
o Templo destruído, uma chama que sempre ficara acesa 

E o que é Tishá Be Av? 
 



 

desde a construção, se apagou. Segundo muitos 
estudiosos, o ódio que havia em Jerusalém a fez apagar, e 
o próprio Templo ser derrubado no ano 70 da Era Comum. 

 

#ficaadica: Cada um todos nós cometemos erros e 

acertos e isso é uma característica do ser humano. E como 
temos desejos, sonhos, esperanças e coisas ou pessoas 
que nos são muito preciosas. Se andarmos pelo caminho 
do ódio ao próximo, do egoísmo, acontecerá o mesmo 
conosco que ocorreu em Jerusalém muitos anos atrás: nós 
seremos os causadores de nossa própria tristeza. 
Devemos pensar e refletir sobre nossas ações e atitudes, 
tentando ver nossos erros e assim consertá-los. Assim 
protegemos nossos próprio fogo, portanto, a nós mesmos e 
abrimos caminhos para concretizar nossos desejos.·. 
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Fê (Solelim) Fuks Joe 

Princesa Merida 
(Valente) 

Soneca 

Karen (Neurim) 

Fred e Jorge Weasley Belga 
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