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É galera... Mais um ano se passou, a Chazit bombando como sempre, mas as peulot 
de sábado chegaram ao final, esperamos que vocês tenham curtido bastante tudo de 
bom que aconteceu durante o ano todo, no primeiro semestre teve super 
programações como Purim, Pessach, Iom tiul com os pais, sorvetada da kvuztzá shnat 
e nas férias a suuper machané de julho! No segundo semestre começamos bem, com 
Chodesh, intertnuot e Iom Zoo e pra fechar o ano com chave de ouro teve esfihada da 
kvutzá shnat, e um super show da dança! Mas acabou? NÃÃÃO! Ainda tem uma 
Machané imperdível chegando! Então se você  ainda não se inscreveu nela, não perca 
tempo e fale JÁ com a Nina! Você não pode perder essa chance! 

E enquanto a machané não chega, preparamos esse iton especialmente pra esse 
comecinho de férias, espero que vocês gostem! 

Beijos, Fabi – Shnat 2009 – (faltam só 78 dias!) 

 
 
 

“O cérebro é o meu segundo órgão favorito.” - Woody Allen (1935-), cineasta norte-americano. 

“A culpa é minha e eu a coloco em quem eu quiser!” -Homer Simpson, personagem de 
desenho animado. 

"Matamos o tempo e o tempo nos enterra." - Paulo Francis (1930-1997), jornalista e escritor 
fluminense.  

"Uma pessoa que é boa com você, mas grosseira com o garçom, não pode ser uma boa 
pessoa." - Luís Fernando Veríssimo (1936-), escritor gaúcho. 

A democracia é um mecanismo que garante que nunca seremos governados melhor do que 
aquilo que merecemos. 
George Bernard Shaw (1856-1950), escritor, jornalista e dramaturgo irlandês 

Vou me despedir de um amigo do interior que vai pro rio. - Frase de banheiro 

MÁXIMAS E MÍNIMAS 

EDITORIAL 

ANIVERSÁRIOS DE DEZEMBRO 



Nosso amor virou cinzas porque nosso passado foi fogo. - Pára-choque de caminhão 

Entre a parede e a espada, me atiro contra a espada. -  Elis Regina (1945-1982), cantora 
brasileira 
 
Elis Regina (1945-1982), cantora brasileira 
 

 

GÍRIAS 
 

De hoje 
"Suave", "sussa", "de boa", "na paz" = tranqüilo. 

De antigamente  
"Do balacobaco", "duka", "supimpa" = super legal. 

 

 

 
 
 
 
 

“A nível de” X “Ao nível de” 

A expressão "a nível de", de acordo com a norma culta da Língua Portuguesa, está sempre 
errada. Deve-se substituí-la por "em termos de", "em relação a", "em se tratando de", "quanto 
a". Uma alternativa, dependendo do caso, é "em âmbito" ou "no âmbito". 

No entanto, "ao nível de..." (na mesma altura em relação a outra coisa; "ao nível do mar"; "ele 
quer ascender ao nível de diretor", por exemplo) e "no nível de..." ("no nível do mar", por 
exemplo), por se referirem a altura, estão corretas. Fica fácil memorizar. Quando se está 
construindo uma casa, ao erigir uma parede, o pedreiro usa o nível, instrumento que mostra se 
uma superfície está exatamente na horizontal ou não. Se não estiver, é porque a parede está 
torta. 

Há gramáticos que também admitem a substituição da expressão incorreta "a nível de" por "em 
nível de". Porém, evite usá-la. Há bastante controvérsia sobre a aceitação desta forma. 

 

SHOW DA LÍNGUA PORTUGUESA! 
 
'Um homem rico estava muito mal, agonizando. Pediu papel e caneta. Escreveu assim: 
 
'Deixo meus bens a minha irmã não a meu sobrinho jamais será paga a conta do padeiro 
nada dou aos pobres. ' 
 
Morreu antes de fazer a pontuação. A quem deixava a fortuna? Eram quatro concorrentes. 
 
1) O sobrinho fez a seguinte pontuação: 
Deixo meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. 
Nada dou aos pobres. 
 
2) A irmã chegou em seguida. Pontuou assim o escrito: 
Deixo meus bens à minha irmã. Não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. 
Nada dou aos pobres. 

NA PONTA DA LÍNGUA 

 
EDITORIAL 



 
3) O padeiro pediu cópia do original. Puxou a brasa pra sardinha dele: 
Deixo meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho? Jamais! Será paga a conta do padeiro. 
Nada dou aos pobres. 
 
4) Aí, chegaram os descamisados da cidade. Um deles, sabido, fez esta interpretação: 
 
Deixo meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho? Jamais! Será paga a conta do padeiro? 
Nada! Dou aos pobres. 
 
Moral da história: 
'A vida pode ser interpretada e vivida de diversas maneiras. Nós é que fazemos sua 
pontuação. 
E isso faz toda a diferença... '  

 

 
 

EM ISRAEL.... 
 
PRIMEIRO MINISTRO OLMERT DIZ QUE HILLARY É AMIGA DE ISRAEL       
  
      O primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, saudou nesta segunda-feira a nomeação de 
Hillary Clinton como futura secretária de Estado do governo do presidente eleito dos Estados 
Unidos, Barack Obama, a quem qualificou de "amiga do Estado de Israel e do povo judeu".  
      "Estou certo de que em suas novas funções vai continuar promovendo as relações 
especiais entre os dois países", disse o primeiro-ministro israelense.  
      Durante a campanha eleitoral para a candidatura presidencial do partido democrata, Hillary 
Clinton demonstrou posições muito firmes em defesa de Israel, particularmente ante a ameaça 
do Irã.  
      Paralelamente, Hillary sempre se definiu como uma amiga do povo palestino e em 1998 
provocou a cólera da direita israelense ao proclamar o direito dos palestinos a ter "um Estado" 
próprio, em oposição ao governo israelense da época.  
 

NO MUNDO... 
 
Faaala chevre! 
 
Como estão todos??? Pilhadíssimos pra machané certo??? 
VAI SER UM TESÃÃÃÃO!! Não percam galera!!!! 
 
Mas gente, infelizmente, enquanto a gente espera ansioso pela machané, alguns eventos têm 
chocado o mundo ultimamente, especialmente, os ataques terroristas de semana passada em 
Mumbai na Índia, que além de atacaram hotéis matando centenas de estrangeiros, invadiram 
também uma sinagoga matando o rabino a mulher e três associados. Vamos rezar pela alma 
dos nossos compatriotas, e também pelo fim da violência na Índia. 
Até agora o governo do país ainda não encontrou o grupo responsável pelas ações, apesar de 
acreditarem terem sido feitas por paquistaneses, povo que sempre teve discórdias com os 
indianos. Graças aos ataques, o presidente da Índia renunciou, e ainda há suspeitas de que ele 
sabia dos ataques antes de ocorrerem, algo que vem gerando revolta entre a população. 
Vamos rezar para que descubram o mais rápido possível os responsáveis e acabar com mais 
essa onda de violência! 
 
Enquanto isso, vamos dar energia TOTAAAAAAAAAAAAL na machané galera!! Vai estar 
IRAAAAADA!!! 

Chussa – Bonim Beit 
 

 

ATUALIDADES 



NO BRASIL... 
 

Saiba como ajudar os desabrigados da Tragédia de Santa Catarina: 
 

A Defesa Civil informa aos interessados em fazer 
doações às vítimas da tragédia de Santa 
Catarina que, neste momento, os produtos mais 
necessitados são de higiene pessoal, material de 
limpeza, produtos infantis e roupas de cama. 

  

Segunda-feira a Defesa Civil divulgou uma lista 
dos principais produtos que estão em falta 
nos 13 municípios em estado de calamidade 
pública.  

São eles: sabonetes; escova de dente; creme 
dental; papel higiênico; cotonete; shampoo; 
pentes; toalhas de rosto; absorventes; fraldas 
geriátricas; vassouras; rodos; panos de chão; 
baldes; sabão em pó; água sanitária; sacos de 
lixo; fraldas; bicos; mamadeiras; vela; fósforo; 
colchões; travesseiros; cobertores; pratos e 

copos de plástico; talheres; sacos de plásticos de 3 e 5 litros para kits e higiene pessoal; e 
lonas plásticas. 

Para aqueles que não estão sabendo, a CIP está recolhendo doações para serem mandadas 
às vítimas das enchentes de Santa Catarina. Para mais informações converse com seu 
Madrich. 

 

 
 

Galera, este é a ultima edição do Iton antes da 
nossa incrível machané, então o cantinho Cultural 
não poderia ficar por fora desse tema, e para já 
deixar a todos com um gostinho de “quero estar na 
machané agora” aí vão algumas dicas: 
 
Operação cupido: 
 
Irmãs gêmeas crescem sem saber da existência 
uma da outra, até se encontrar por acaso, aos 11 
anos, num acampamento. Não demora muito e a 
dupla já está bolando artimanhas para reaproximar 
papai (Dennis Quaid) e mamãe (Natasha 
Richardson). Só que ele vive nos Estados Unidos 
e ela, em Londres. 
 
Quem sabe você não encontra um irmão gêmeo 
desconhecido nessa machané??? 

 
 
 
 
 

CANTINHO CULTURAL 



 
 
 
 
O (a) entrevistado (a) dessa semana é: 

I: Qual o seu nome? 

Y: Yasmin Kornhauser Esperanza. 

I: Apelidos? 

Y: Yas, Jaz, Diva. 

I: Qual shnat? 

Y: Shnat 2008. 

I: O que faz dentro da Chazit? 

Y: Madrichá de Mordim. 

I: Está aqui há quanto tempo? 

Y: 10 anos. 

I: Já foi em quantas machanot? 

Y: Muitas.. 

I: O que você mais gosta em uma 
machané? 

Y: De sujar os chanichim malas....cuidado! 

I: O que mais te fascina na Chazit? 

Y: Os momentos inesquecíveis que ela 
consegue te proporcionar! 

I: O que é a Chazit para você? 

Y: Um sentimento... 

I: O que você faz quando não está na 
Chazit? 

Y: Faculdade e fisioterapia.  

I: Faz faculdade de que? 

Y: Engenharia. 

I: Qual é o seu maior sonho? 

Y: Ser uma engenheira de sucesso! 

I: Um conselho para um chanich que 
acabou de entrar na Chazit? 

Y:  Continue, se não você irá se 
arrepender, já vi muitas vezes isso 
acontecer.. 

I: Uma música? 

Y:  Becoming Insane- Infected Mushroom 

I: Uma última frase? 

Y: Seja você a mudança que quer ver no 
mundo. 

I: Como você machucou o seu joelho (para 
ninguém mais te perguntar)? 

Y: Jogando futebol! 

 
 
 
 
 

Propaganda de seguro para carros. 
 
'Vocês sabem que hoje em dia o seguro de um automóvel é indispensável. . 
Não podemos deixar nem Uno de nossos Benz a Mercedes desses ladrões 
que fazem a Fiesta , nessa Honda de assaltos!!! 
A Marea está Brava ! 
Quem não segura o seu automóvel, pode se Ferrari e depois só GM pelos cantos ou fica a 
Ranger os dentes e a Courier de um lado para outro, vigiando a Strada e perguntando: 
- Kadett meu carro ??????. 
Faz a maior Siena e fica Palio de nervoso !!! 
Aí, vai rezar um terço para Santana ajudar... 

PARA RIR! 

ENTREVISTA COM O PAIL 



Mas isto não Elba stante para ter seu 
carro de volta ! 
Seguro é o Tipo de negocio difícil, Mazda 
para resolver, sem ficar com cara de 
Besta no final!!! 
O seguro é um Prêmio para quem o faz !!! 
Tempra todo veículo. Tem Parati também. 
E, na hora de fazer o seguro do seu carro, 
pense nas Variantes... 
Afinal Quantum mais opções, melhor ! 
Você vai ver que o nosso seguro é legal 
as Pampa ... 
Por isso, ele o Fusca os demais, e vai 
marcar um Gol na hora do Accord !!! 
Não deixe o prazo Passat !... Monza obra 
! 
Venha Logus ! Estamos Kombi nados??? 
Espero seu contato... 
Visite nossa agência e se Accent na 
frente do Galant , que é o nosso gerente! 

P.S. : Não se esqueça de levar o Stratus de seu banco e colocar um Blazer bem bonito, 
parecendo um Diplomata de Classe A . 
Mas, não deixe de olhar todos os Topicos do contrato... 
Somos bem melhores Kia concorrência e se você perder esta Xantia, vai se Corsa todo de 
raiva, ó Ka ??? 
Com nosso seguro, você pode passar um Weekend tranqüilo, pela praia de Ipanema que, se 
roubarem seu carro, mesmo que seja em dia de Eclipse , você não terá problema... 
Temos nossa Suprema garantia de pagamento em prazo recorde !!! 
 Não precisa D20 dias, como outros que tem por aí... 
Hoje mesmo estamos pagando um seguro de um roubo que ocorreu 
A10 dias, S10 se, nós pagaríamos antes até !!! 
Você pode estar em qualquer lugar, de um Polo ao outro, que nós damos a assistência que 
precisar !!! 
E só Scania os documentos e mandar por e-mail mesmo ! 
Faça seguro! É Clarus que é bom! Boa Voyage e Pointer final. 
OBS : Se você achou este texto interessante, Cherokee e Mondeo para seus amigos! 
 
 
Como vocês devem saber, o banco Itaú e o Unibanco estão se “fundindo”, entao aí vai alguns 
dos “últimos lançamentos do Walter Salles. Todos serão exibidos no Espaço 
Unibanco:” 
  
1) Corra que o Itaú vem aí 
2) 9 e meia semanas de planejamento 
3) O exterminador do futuro 
4) Como perder um emprego em 10 dias 
5) A supremacia Setúbal 
6) Novembro despedaçado 
7) Itaú-UBB e seus dois gestores 
8) O resgate do empregado ryan 
9) Até os Deuses erram 
10) Dia de treinamento 
11) Bicho de 2 cabeças 
12) Itaú tem que ceder 
13) O gestor aloprado 
14) Do que os banqueiros gostam 
15) Salles no limite da razão 
16) Setúbal mãos de tesoura 
17) Um Natal bom pra cachorro 
18) Uma fusão para recordar 



PIADINHAS 
 
Iam pela rua dois vendedores e o gerente almoçar. No meio do caminho os três encontraram 
uma lâmpada mágica, eles correram e esfregaram a lâmpada. Dela saiu um gênio todo 
nervosinho falando assim: 
- O negócio é o seguinte, não estou de bom humor, por isso não tem nada de 3 desejos pra 
cada um, vou conceder apenas um desejo pra cada um de vocês.  
Nisso olhou para o 1º vendedor e perguntou: 
- O que você deseja? 
- Quero estar no caribe com lindas mulheres. 
- Desejo concedido. 
E TCHAN! Lá se foi o primeiro vendedor. 
Virou para o 2º vendedor e perguntou: 
- O que você deseja? 
Sem pestanejar, o segundo vendedor já foi dizendo: 
- Eu gostaria de estar no Havaí com muito dinheiro e muita mulher. 
- Desejo concedido. 
E TCHAN, lá se foi o segundo vendedor. 
Aí, virou para o gerente e disse:  
- Agora só falta o seu desejo, vai falando que estou com pressa. 
E o gerente respodeu: 
- Quero os dois de volta pra trabalhar logo depois do almoço. 
 
 

O ladrão pulou o muro 
da casa,  
foi andando e viu na 
varanda um aviso 
onde estava escrito : 
CUIDADO COM O 
PAPAGAIO 
O papagaio estava 
dormindo, o ladrão 
deu um tapa no 
papagaio  
que o jogou no chão.  
O louro subiu 
devagarzinho de volta 
no puleiro, abriu bem 
as  
asas e gritou :  
PEGA REX ... 
 

 

LOIRAS 
 
- Oi gata... Qual é seu telefone?  
- Tim e o seu? 
 
- Uau! Isso aqui é uma calçada ou uma passarela de moda?  
- Hum, agora você me pegou... É que eu não sou daqui então 
não sei te informar... 
 
- Eu não tiro o olho de você!  
- Ainda bem, né? Senão eu fico cega! 
 
- Nossa! Eu não sabia que boneca andava!  
- Sério? Nossa, você tá por fora, hein? Já tem até Barbie que 
anda de bicicleta! 
 



- Que curvas, hein!  
- Nem me fala... Eu bati o carro 7 vezes pra chegar nessa festa! 
 
- Quer beber alguma coisa?  
- Ai, que bom que você apareceu, garçom! 
 
- Me dá seu telefone, vai!  
- Socorro! Um assalto!!! 
 

Uma lista de nomes e suas respectivas profissões: 
 
Ana Lisa  
Psicanalista 
 
P. Lúcia  
Fabricante de Bichinhos 
 
Marcos Dias  
Fabricante de Calendário 
 
Olavo Pires  
Balconista de Lanchonete 
 
Décio Machado 
Guarda Florestal 
 
H. Lopes  
Professor de Hipismo 
 
Oscar Romeu  
Dono de Concessionária 
 
Hélvio Lino  
Professor de Música 

 
K. Godói  
Médico especialista em 
hemorróidas 
 
Eudes Penteado  
Cabeleireiro 
 
Sara Vaz  
Mãe de Santo 
 
Passos Dias Aguiar  
Instrutor de Auto-escola 
 
Édson Fortes 
Baterista 
 
Sara Dores DA Costa  
Reumatologista 
 
Jamil Jonas Costa  
Urologista 
 

 
 
Iná Lemos  
Pneumologista 
 
Ester Elisa  
Enfermeira 
 
Ema Thomas  
Traumatologista 
 
Malta Aquino Pinto  
Médico especialista em 
doenças venéreas 
 
Inácio Filho  
Obstetra 
 
Oscar A. Melo  
Confeiteiro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



DESAFIOS 
 
 
1) Como fazer com que a afirmativa abaixo se torne verdadeira com apenas 1 traço? 
(há três respostas possíveis!) 
 

5 + 5 + 5 = 550 
 
 
2) 

Tente fazer um desenho igual ao do lado sem tirar o lápis do papel e sem passar 
mais de uma vez pela mesma reta! 
 
 
3) Três amigos foram à um restaurante e comeram uma deliciosa pizza. A conta foi de R$ 
25,00. Cada um pagou com uma nota de R$10,00, totalizando R$30,00. O garçom trouxe o 
troco: 5 moedas de R$1,00. Perguntou se poderia devolver R$1,00 a cada um e receber 
R$2,00 de gorjeta. Os amigos concordaram. Cada amigo pagou R$9,00 (R$10,00 – R$1,00 de 
troco!). Se estavam em 3 temos que R$9,00 + R$9,00 + R$9,00 + R$2,00 (gorjeta) = R$29,00 

 R$30,00. Qual o erro na frase acima? 

 
 
 
4) O desafio é ligar com retas os 9 pontos utilizando apenas 4 (quatro) retas sendo que não 
pode tirar o lápis/caneta do papel a partir do primeiro instante. 
 

  
 
 

 
Respostas no iton da machané! 

 
 
 
 
 
 
 
“Cabrero vem de cabra?” – Tati C. 
 
“ Que tal se nós colocarmos crachot neles?” – Benjamin, com o seu hebraico sempre presente. 
 
“Mas me da um tipo de valor humano” –Guilad 
“Fieldade!” – Tati G. 
 
“Os avós dela são alemões”  - Delouya 

Até a Machané! 

PÉROLAS 


