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Editorial:  

 
  

 

Para rir! 

Qual é a diferença entre a bicicleta e a privada? 
A bicicleta você senta pra correr e a privada você corre 
pra sentar. 
 
Qual a diferença do gato para a Coca-Cola? 
O gato mia e a Coca Light.  
 
Qual a diferença entre o avião, o doido e o Senna? 
O Avião é TAM, o doido é TAMTAM e o Senna é TAM 
TAM TAM. 

Oi galera!  
Lá se vai mais um dia de Chodesh... Como estão indo? 

Deram o melhor de si? Estudaram bastante? Esperamos que 
sim, pois esse ano a competição está mais acirrada do que 
nunca! D. Lourdes disse está muito orgulhosa de ver as 
kvutzot uniformizadas e unidas e dá um conselho para todos: 
“Mesmo quando o Chodesh acabar, não percam isso! É um 
sentimento único que só a Chazit pode proporcionar para 
vocês!”. 

Esperamos que vocês curtam o Iton deste mês! Ele está 
muito especial!  

Beijos, 
Vaadat Iton  

D. Lourdes Lobato Barbu Bia Anita Gi (rosh) 



 

Coluna do Pail Ex-Pail: 
(Por Rafa Tara, Shnat 2009) 

   

Praticamente todos nós usamos a internet 
diariamente. Alguns usam uma vez por dia, outros 
passam suas manhãs, tardes e noites conectados 
por seus celulares e tablets. O tempo médio que 
um brasileiro passa na internet é de 7h e 14min 
diários. Mas o que estamos fazendo todo esse 
tempo na internet? Quem nunca deixou de fazer 

uma lição de casa, ou estudou um pouco menos 
por que passou umas horinhas no youtube vendo vídeos, ou no 
chat do Facebook com os amigos? 

 Todos falam sobre o poder que a internet tem, e como 
podemos utilizá-la também para o estudo! Então trago pra vocês 
alguma dicas práticas para que os ventos da internet soprem a 
favor dos seus estudos e da sua rotina! Então sente e aproveite as 
dicas que vão turbinar não só seus estudos, mas seu uso da 
internet no geral: 

Use e abuse das ferramentas do Google: Além da 
pesquisa e do e-mail o Google traz muitas ferramentas 
que podem ajudar vocês em mil tarefas. Use a Agenda 

para marcar lições de casa e configure-a para mandar e-mails, 
assim você nunca vai perder um prazo! Com o Drive (antigo Docs) 
você pode criar documentos e compartilhar com pessoas do seu 
trabalho em grupo, assim todos podem editar e contribuir! Ideal 
para trabalhos escolares, peulot (né madrichim?!) e o que mais 
você imaginar! 

 

 Readers de RSS – Os readers são plataformas nas quais 
você pode inscrever os blogs, sites, colunas, etc, que mais 
te interessam e ele compila tudo lá, na mesma página. 

Então se você se interessa por Moda, e não quer ficar todas às 
vezes entrando em mil páginas diferentes para ler as novidades 
essa solução é ótima! Você, ainda por cima, pode colocar 
categorias, então ter sua pasta com os mais diversos assuntos! 
Dica pros vestibulandos: Seguindo os blogs e colunas certas, as 



tão temidas “Atualidades” que caem nas provas vão ficar no 
chinelo! Existem diversas opções tanto para o computador como 
para celulares!  

 

Dicionários online – Para as aulas de inglês ou 
entender aquele texto complicado da faculdade: 
http://www.onelook.com/. É uma ferramenta que 

pesquisa a palavra em mais de 1062 dicionários. 

 
 

 Ouça música – Cada pessoa estuda, pesquisa ou 
aprende de uma forma diferentes! Para quem se dá 
bem estudando ouvindo música ou pra quem quer 
apenas aproveitar música sem baixar conheçam o 

GrooveShark, site que é possível fazer login com o Facebook e 
Twitter e compartilhar o que esta ouvindo! Já aqueles que querem 
uma trilha sonora para seu estado de espírito acessem o 
StereoMood.com, nele você digita (em inglês) como está se 
sentindo e ele faz a trilha sonora. 
 

 
 Twitter – Além de famosos brigando e pessoas 

comentando fatos perfunctais (não sabe o que?! 
Procure no http://www.dicio.com.br/) existe uma 
infinidade de informação. Organize essa bagunça! 

Crie listas temáticas com o que te interessa! É uma ótima fonte de 
informação também seguir as pessoas certas, então pesquise os 
principais experts de cada área e assim o twitter vai ser muito mais 
do que um lugar que você escreve o que almoçou no dia! 
 

Essas só foram algumas poucas dicas e facilidades que a 
internet e as redes sociais podem trazer! Então procure, use, abuse 
e aproveite para diversão e estudos o que a internet pode fazer por 
você!  

Chazak ve Alê!  
 
 
 
 



 

Planeta Bizarro: Eleições 2012 
 

  Em Porto Alegre, três pessoas foram presas por 
comprarem votos. Com o que? Com Carne. Eles 
ofereciam um churrasco em troca de votos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Para escapar da Lei da Ficha Limpa, o candidato a 
prefeito, Ricardo Moura de Valença, na Bahia, 
renunciou em nome do irmão gêmeo Luciano. No 
material de campanha, ambos são apresentados 
como "uma só pessoa" e "um só coração" 

   
 
 
 
 
  
 
 
 

 Em Correntes, Pernambuco, apenas uma pessoa 
decidiu o destino da cidade: com 4.621 votos, 
Edmilson da Bahia derrotou Junior, seu adversário 
que terminou as eleições com 4.620 votos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quem sabe os atacantes  
de dezembro não estão 
com fome... 

Já imaginou se duas kvutzot 
se trocassem de lugar  
durante o ataque? 

Lembre-se sempre: você 
pode fazer a diferença no 
mundo! 



 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganhar o Chodesh foi, com certeza, a parte mais 
emocionante da competição. No entanto o contexto que 
nos levou ao primeiro lugar no pódio foi incrível: a minha 
kvutzá estava mais unida do que nunca, delegamos 
funções e cada um soube se ocupar da maneira que 
podia, o que acabou sendo essencial. Gritamos, 
choramos, rimos, cantamos, jogamos, estudamos, criamos 
e atuamos, e o melhor foi que fizemos tudo isso JUNTOS! 

A kvutzá se empenhou muito para fazer as camisetas e a 
apresentação. No dia do yom sport todo mundo deu o máximo de 
si, saímos mortos, entre os três primeiros. No último dia, nos 
unimos ainda mais, com mais força e com mais garra para 
conseguir! Não parávamos de cantar e pular. No fim, ficamos em 
3° lugar, mas apesar disso sabíamos que a união que a kvutzá 
tinha alcançado não se compararia a nenhum outro título!  

Gabi Gotlib 
Shnat 2013 

Aline Black 
Shnat 2014 

2011 – Nitzanim – Shnat 2018 

 

2010 – Amelim – Shnat 2013 
 

2009 – Solelim – Shnat 2020 
 

2008 – Nitzanim – Shnat 2015 
 

2007 – Amelim – Shnat 2010 
 

2005 – Ofakim – Shnat 2009 
 

2006 – Solelim – Shnat 2017 
 



Barbu, o corinthiano 
sofredor: 
 

Eae galera da Chazit, foram bem no Chodesh? Sim? Não?... Estão 
pior que o Palmeiras? Claro que não! O Palmeiras foi convidado 
para participar do Chodesh, mas não conseguiu se qualificar, 
porque time de várzea não joga Chodesh, né galera?! 
 

Enquanto a porcada tenta sobreviver na série A, o Santos 
(lembram?... aquele time que apanhou do Corinthians na 
Libertadores), SIM esse mesmo! Esse timeco esta prestes a vender 
a Baby Polly Neymar e contratar o Malouda, jogador do Chelsea 
(aquele que vai se dar muito mal no mundial de clubes contra o 
Coringão!). 

Outro assunto, legal é a nossa tão criticada seleção. Venho 
conversando com o Neymar, o Kaká, e etc... Eles me disseram que 
parece que a seleção finalmente se encontrou e que agora é rumo 
ao Hexa!(Ps: Uruguai é Bi, hahahaha). Parece que eles elegeram o 
jogador chave, o jogador Iluminado, o próximo Pelé, o nosso 
querido e saudoso craque esplêndido: PAULINHO... Sim! E gravem: 
o gol do mundial vai sair dos pés desse verdadeiro craque do 
futebol! 

Ah, e se quiserem, o barzinho vai começar a vender a 
bicicleta do Palmeiras, porque ela já vem com rodinha, para VOCÊ 
NÃO CAIR! (Hahahaha) 

E também o super lançamento O Jogo da Vida Do Adriano, com 
as novidades: 

 Faltou ao treino: Volte para o Inicio. 

 A casa caiu: Vá logo para o exterior. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Dona Lurdis, eu conheci essa menina na central... A gente se deu 
muito bem e pá, só que ela é do Rio, como eu faço pra continuar 
essa relação? Aguardando, E.L. 16 anos 
  
 
 
 
 
 
D. Lurdes, eu preciso muito da sua ajuda! O Chodesh esta 
acontecendo agora na Chazit, e eu quero muito ir... Quero 
impressionar esse menino, que acha que só porque eu sou menina 
não consigo fazer nada. Como eu faço para impressioná-lo? B.G. 9 
anos 
 
 
 
 
Dona L. Eu estou namorando uma menina... só eu não gosto mais 
dela, eu comecei a gostar da amiga dela que é um ano mais velha... 
Me ajuda!! A.B.K.X.I 13 anos 
 
 
 
 
Dona Lurdes, minha sala decidiu fazer amigo secreto no final do 
ano e eu tirei a pessoa que eu gosto bastante. O que eu faço, dou 
um presente MUITO melhor do que eu daria regularmente? 
Atenciosamente, P.Y. 11 anos 
 
 
 
 

 
 
 

Querido E.L., primeiramente gostaria de avisar que eu sou a Dona 
LurdEs!!! Agora vamos para o que interessa. Se você gosta muito dela, 
continuem se falando por facebook e mensagens e no final do ano você 
vai visitá-la. Ainda bem que ela é do Rio e não do Uruguai né?! 
 
 

Querida B.G., eu sei que você quer impressioná-lo, pois sente uma 
enorme atração. A minha dica é: vá ao chodesh e divirta-se! Não tem 
nada mais irritante do que a diversão para quem não faz parte da farra! 

Querido A.B.K.X.I., se eu fosse você eu continuaria com a 
sua namorada... Meninas mais velhas são difíceis!  

P.Y., se você gosta mesmo dessa pessoa, não vai ser um amigo secreto 
que vai fazer o seu amor ser correspondido. Não gaste seu dinheiro com 
um presente melhor. Faça suas atitudes valerem! Ele vai gostar de você 
pelo que você é! 

Dona Lourdes, a Chazamenteira! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como vocês puderam notar, neste último feriado, no dia 12 de 
outubro, infelizmente não tivemos um maravilhoso sábado de Chazit. 
Para você que pensa que isso se deve apenas ao feriado, está muito 
enganado! 

Os peilim foram todos viajar juntos. Porém, não só nós, peilim da 
Chazit São Paulo, mas TODOS os peilim da Chazit! Como a maioria 
de vocês deve saber, existem quatro snifim da nossa amada tnuá: São 
Paulo, Montevidéu, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Peilim de todos 
esses lugares se encontraram em um sítio em Tramandaí, perto de 
Porto Alegre.  

Esse encontro chama-se PEMACH, uma sigla para Pgishat 
Man’higei Chazit Hanoar, que quer dizer Encontro da Liderança da 
Chazit Hanoar. 

Lá tivemos peulot, discussões, tudo visando a continuidade a 
melhora de nossa tnuá. Além disso, pudemos conhecer pessoas 
diferentes, rever as que já conhecíamos e estávamos com saudades, 
ouvir opiniões diferentes. Para os que foram pela primeira vez, é uma 
experiência que mostra o quanto a Chazit é maior do que se pensa e 
que, apesar do mesmo nome e da mesma ideologia, há diversas 
peculiaridades entre os snifim da Chazit. Para os que já tinham ido, foi 
um momento para rever amigos, amadurecer opiniões e discutir com 
pessoas que tem pontos de vista muito diferentes.   

O Pemach dá uma dimensão de como a Chazit é maior do que 
pensamos e do quanto há pessoas diferentes dentro da nossa tnuá, e 
é isso mesmo que faz dela tão especial, como ela é. Esperamos muito 
que todos vocês, um dia, possam ter essa experiência maravilhosa!  
 

Pgishat Man’higei Chazit Hanoar 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultado 
 

Resultado 
 
 

3- Qual mais combina com você? 
 
A- Ipod 
B- Ipad 
C- Itouch 
D- Iphone 

TESTE: Qual Vaadat da Chazit 
você é? 
 

1- Quando você descobre uma fofoca 
sobre um amigo seu, você: 
 
A- Sai espalhando pra todo mundo. 
B- Nem se importa e logo esquece. 
C- Conta só para seus melhores 
amigos. 
D- Cava um buraco, conta para ele e 
depois enterra o buraco. 
 

4- Na hora da leitura: 
 
A- Com certeza prefiro alguma 
revista tipo Superinteressante. 
B- Gosto é de desenhos, não de ler. 
C- Turma da Mônica! 
D- Só leio blogs. 
 

5- Qual o seu hobby? 
 
A- Escrever. 
B- Nenhum. 
C- Esportes. 
D- Internet. 

2- Na machané você: 
 
A- Vai em todas as peulot, mas morre 
de medo do Yom laila. 
B- Não aparece muito, tem vergonha, 
mas é Chazit de coração. 
C- Só vai pra ganhar o ataque. 
D- Vira amigo de todos e sai 
adicionando todo mundo no facebook 
quando volta pra casa. 



Resultado 
 
Se você respondeu mais: 

 
A – Vaadat Iton:  
A mais antenada em tudo que está 

acontecendo no mundo. É querida por todos, mas 
às vezes podia se colocar mais no seu lugar. 

 
 
B – Vaadat Tik:  
Ninguém sabe muito bem porque está lá, mas se 
vê que funciona bem (ou pelo menos parece), 
adora fotos e ilustrações. 

 
 

 
C – Vaadat Machol:  
Hiperatividade te define. Quando não está 
dançando, ou jogando bola, que seja, está no 

Itouch jogando Temple Run. É uma vaadat muito 
leal a seus membros. 

 
 

D – Vaadat Bait:  
Muito ligada, é muito legal com todos, 

principalmente ao decorar a casa e ajudar a 
limpá-la. Só gostaria de uma coisa... Que tal 
trazer aquela foto 3x4? 
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No dia 7 de outubro aconteceram as eleições para prefeito e 
vereador. Talvez você pense “mas o que isso tem a ver comigo? Eu 
nem voto!”, pois é, é ai que nosso querido Iton entra para fazer você 
perceber como tem tudinho a ver com você!  

Mesmo você, que não vota, é diretamente influenciado pelo 
resultado das eleições. Às vezes parece que este é um assunto 
exclusivo para pais, pessoas mais velhas, mas isso não é verdade. 
Para que todos possam perceber o quanto essa decisão, feita por 
aqueles que votam, é importante, trazemos a vocês, o que cada um 
desses cargos votados nesse ano fazem, de um modo simples e 
fácil de entender.  

Como são eleitos? Através do voto universal, secreto, direto, 
a cada quatro anos, no primeiro domingo de outubro. 

Quem vota? Todos aqueles que tem entre 18 e 65 anos e são 
alfabetizados são obrigados a tirar o título de eleitor e votar. A partir 
dos 16 anos é possível tirar titulo, mas votar é opcional. Analfabetos 
também podem escolher se votam ou não.  
 

Vereador: Não há apenas um vereador, mas um conjunto 
deles. Na Câmara de Vereadores de São Paulo há 55 
deles.  
 
O que eles fazem? Eles são responsáveis pelo poder 
legislativo da cidade, ou seja, eles criam as leis de onde 
foram eleitos. Além disso, eles são representantes da 
população. Tudo que nós precisamos e queremos, eles 
devem fazer o possível para realizar. 

Prefeito: É eleito um prefeito por cidade. Então, há 5564 
prefeitos no Brasil.  
 
O que ele faz? Ele cuida da manutenção do poder 
executivo. Em palavras mais simples, ele administra o 
povo e cuida dos interesses públicos, sempre cumprindo 
as leis da cidade, do estado e do país.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Maer, Maer... 
(Por Rabino Uri Lam e André Wajnberg) 

 

 Guilad Shalit contou na TV que durante o cativeiro jogava 
sozinho STOP para passar o tempo. 

 O presidente Shimon Peres de 89 anos encontrou-se com 
cidadãos israelenses maiores de 100 anos. Ao total existem 
1000 cidadãos maiores de 100 anos em Israel. O presidente 
sentiu-se um menino no encontro. 

 Nasceu o primeiro filhote de anta no Safári de Tel Aviv: 

 

 
 
 

1. Faca raspando uma garrafa 

2. Garfo raspando um vidro 

3. Giz arranhando um quadro negro 

4. Régua raspando uma garrafa 

5. Unhas arranhando um quadro negro 

6. Grito feminino 

7. Esmerilhadeira 

8. Freios guinchando 

9. Bebê chorando 

10. Furadeira elétrica 
 

Sons mais insuportáveis do mundo! 
 



Pérolas 
(Por Sábios Chazitianos) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Querida Aline, Graham's style 
é isto aqui: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Especial Bruninho Fuks: 
 
No Pemach, após inúmeras peulot e discussões, 
todos os peilim resolveram relaxar ouvindo músicas 
em hebraico. Quando começou a tocar “Ve'ech 
She'Lo” (UvaLeilot) todos se animaram e Bruninho 

Fuks perguntou: Essa música é do Rappa, né? 
 
Vaadat Iton ensina:  
 
 
 

 

 
 

Na tentativa de corrigi-lo,  
sua madrichá Aline Sorrisinho  
comete mais uma gafe: 

- Ei, Alex, não seria 
Graham's style? 
 

#Ficaadica! 

O RAPPA ARIEL ZILBER 

E Bruninho não parou por aí... Na volta do Pemach, em pleno 
aeroporto, nosso querido Bone Alef aponta para uma menina que 
comeu e foi correndo para o banheiro e diz: ela é bulêmica. Nossa 
Dra. Anita Efraim o adverte: não seria bulímica, meu querido? 
 


