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EDITORIAL
Uhuuuul! Depois de férias enooormes que não acabavam mais, finalmeente
chegou o primeiro Sábado de Chazit!
E assim como a primeira peulá do semestre, chegou o primeiro iton desse
semestre! A vaadá continua a mesma, o formato o mesmo, mas não se
engane! Estamos com um motão de novidades que você só vai descobrir se ler
as páginas a seguir!
Aproveitem e até a próxima edição!
Beijos,
Vaadat Iton (a melhor!)

Fabi (Rosh)

Ronny

Nana

Chussa

Cath

MANDE SEU ARTIGO PARA ITON@CHAZIT.ORG.BR
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02: Luana
03: Tati Ficheman
13: Gabrielle Ficheman
14: Popo
16: Chuleta
23: Lelê

ATUALIDADES
...EM ISRAEL
Aspirantes a sucessor de Olmert tentam evitar eleição
Os dois candidatos favoritos à sucessão do premiê israelense, Ehud Olmert,
disseram que podem tentar formar um governo de aliança com partidos de
direita, medida que prejudica as negociações de paz mas evita eleições
adiantadas.
O ministro dos Transportes, Shaul Mofaz, ex-chefe de defesa conhecido pelas
duras táticas contra os palestinos, disse que, se for escolhido para a liderança
do partido Kadima, formará um governo de unidade até novembro.
Mofaz é o segundo favorito a ganhar a eleição, atrás da ministra das Relações
Exteriores, Tzipi Livni. "Israel não precisa de eleições gerais", disse ela, em
comentários citados pela mídia israelense.
Olmert, abalado por uma série de acusações de corrupção, anunciou na última
quarta-feira que vai renunciar assim que seu sucessor no Kadima for escolhido.
Livni disse em uma entrevista que tentaria forjar um governo de coalizão,
expressão israelense que significa formar uma aliança entre partidos de
esquerda e de direita.
"Acredito que há lugar para um governo que represente a unidade de Israel",
disse Livni à CNN.
Ela também insistiu que ainda está comprometida com o plano norte-americano
de obter um acordo de paz com os palestinos até o começo do ano que vem.
Benjamin Netanyahu, líder do partido de direita Likud e ex-primeiro-ministro
que participaria da aliança, critica o processo de paz e deixou o gabinete
devido à retirada de Israel de Gaza, em 2005.

3

Livni sabe que pode não conseguir formar um governo. "Isso não depende só
do meu desejo, mas também do interesse da outra parte de Israel em fazer
isso", disse a ex-agente de inteligência.
Olmert nega as acusações contra ele. A polícia suspeita que ele tenha recebido
suborno de um arrecadador de fundos norte-americano, além de ter declarado
duas vezes gastos com viagens.

...NO MUNDO
Alemã de 48 anos vive há quatro meses em aeroporto espanhol
Uma alemã de 48 anos vive há quatro meses com o seu gato Mumu dentro do
aeroporto de Palma de Mallorca, na Espanha, de acordo com reportagem
publicada pelo jornal "Bild".
Segundo o jornal, a mulher, chamada pelo pseudônimo de "Bettina P.", ficou
conhecida entre funcionários do aeroporto como "madre del gato" (mãe do
gato, em espanhol). Os utensílios pessoais dela se reduzem a três malas e
vários cobertores, além do gato.
Bettina P. passeia pelas instalações do terminal durante o dia, assim como
Viktor Navorski, personagem interpretado por Tom Hanks no filme "O
Terminal", que fica retido no aeroporto de Nova York por causa de uma crise
diplomática. Conforme o jornal, ela chegou à Espanha dez anos atrás, em
busca de um futuro melhor. "Queria trabalhar em Mallorca, mas acabei ficando
aqui", explica a alemã.
Bettina P. chegou a Mallorca vinda da Alemanha e trabalhou como garçonete e
auxiliar de cozinha durante anos para fugir de um fracasso sentimental, mas
acabou sem emprego e não conseguiu encontrar outro, já que os empresários
locais "só contratam espanhóis".
Segundo o "Bild", a alemã toma banho diariamente nos banheiros públicos do
aeroporto e dorme todas as noites nas salas de espera para passageiros. "Uma
conhecida me traz algo para comer duas vezes por semana. Às vezes, as
pessoas me dão dinheiro, mas eu não peço", conta a mulher, que considera
que os funcionários do aeroporto a toleram porque é "limpa" e não faz "nada
com ninguém".
Bettina P. não pensa em voltar para a Alemanha. "De jeito nenhum, aqui se
vive muito melhor."

CANTINHO CULTURAL
Aeeee galera, o primeiro sábado do segundo semestre é sempre muito
gostoso, todos com saudades dos madrichim, um milhão de novidades para
contar sobre as férias, viagens, filmes que assistiu, etc... O Cantinho Cultural
não é diferente!
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Aí vão algumas dicas boas do que vocês podem fazer agora que as férias
acabaram, afinal, as férias acabaram mas não é só por isso que os programas
divertidos devem ser deixados de lado, não é?
Durante as minhas férias eu assisti o filme “Era Uma Vez ...”

“Era uma vez...” conta a história de um amor
verdadeiro entre uma menina rica do Rio de
Janeiro e um rapaz do morro. Vizinhos em
realidades diferentes, Dé e Nina se conhecem em
campo neutro, a Praia de Ipanema, e acabam se
apaixonando profundamente. Juntos, os dois
experimentam as alegrias, emoções e dificuldades
de viver um amor tão grande quanto improvável
para uma sociedade que alimenta preconceitos
velados.
O longa é dirigido pelo consagrado diretor Breno
Silveira, de “Dois Filhos de Francisco”, e estrelado
por Thiago Martins (Dé), que já participou de
diversas novelas da Globo, como “Da Cor do
Pecado” e “Belíssima”.
O filme é um Romeu e Julieta moderno e nos faz pensar em muitos aspectos
da vida moderna. Eu recomendo!
Classificação: Mordim e mais velhos.
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Sipurim
O projeto oferece, a cada edição, contações de histórias do universo judaico com
diferentes contadores. (Contadores de Histórias)
Duração: 50 minutos
Classificação: Shovalelim
Centro da Cultura Judaica Auditório
R. Oscar Freire, 2.500 – Pinheiros – Oeste. Telefone: 3065-4333.
Quando
O Violino do Elias
Dia 10: 11h.

Mais informação
O Violino do Elias
Não tem área para fumantes. Não aceita cheques. Não
aceita reservas. Tem ar condicionado. Grátis. Tem
acesso para deficiente. Não tem local para comer. 110
lugares.

A Hora da História - O
Tapete Mágico do Rei
Salomão

A Hora da História - O Tapete Mágico do Rei Salomão

Dia 17: 11h.

Não tem área para fumantes. Não aceita cheques. Não
aceita reservas. Tem ar condicionado. Grátis. Tem
acesso para deficiente. Não tem local para comer. 110
lugares.

A Hora da História - As
Maças Mágicas

A Hora da História - As Maças Mágicas

Dia 24: 11h.

Não tem área para fumantes. Não aceita cheques. Não
aceita reservas. Tem ar condicionado. Grátis. Tem
acesso para deficiente. Não tem local para comer. 110
lugares.

A Hora da História - A
Caixa Mágica e A
Melhor Bagagens

A Hora da História - A Caixa Mágica e A Melhor
Bagagens

Dia 31: 11h.

Não tem área para fumantes. Não aceita cheques. Não
aceita reservas. Tem ar condicionado. Grátis. Tem
acesso para deficiente. Não tem local para comer. 110
lugares.

Bom, por enquanto é isso,
mil beijos da Cath, de Bonim Alef, e até o próximo Iton!
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ERROS?
Aqui está a mais nova inveção da vaadat iton! Será que você é capaz de
encontrar os erros que tem o próximo artigo? A resposta será revelada na
próxima edição! Aguardem!
Olimpíadas
Os primeiros jogos olímpicos aconteceu há mais de dois mil anos de
acordos com um historiador grego que fez uma lista dos vencedores quase
quatrocentos anos depois do e vento. A única prova disputada na primeira
versão foi uma corrida de 170 mestros dentro do "estádio" local. Só depois que
foram criadas as provas de arremeso de disco e de dado e as provas de salto
em distância e salto em haltura. Os estudiosos acreditam que esses jogos
olímpicos foram o primeiro evento esportivo da história a ter uma organização
mais detalhada. Antes disso só havia festas esportivas dentro de um mesmo
povoado para comemorar tratados de paz.
Com o passar do tempo, o jogos foram crescendo e começaram a ser
disputadas por esportistas de várias portes da Grécia. Mas como nem tudo era
festa, os jogos olímpicos atravessaram muitos séculos de guerras dos gregos
entre si e outras bem maiores, dos gregos com outros povos. Depois que a
Grécia foi conquistada pelos romanos, os jogos foi para Roma, há exatamente
2088 anos.
Os jogos da antiguidade durou 1170 anos, quando foram abolidos pelo
imperador Teodósio I. A versão moderna dos jogos olímpicos recomeçaram em
1896, e se nós tivermos a mesma capacidade dos povos antigos, vamos
continuar com essa festa dos esporte até o ano 3066.
Você sabia que...
OLÍMPIADA é todo o período de 4 anos sem contar os JOGOS OLÍMPICOS!!
Isso significa que ano passado estávamos nas olimpíadas, a machané foi
realizada durante as olimpíadas e provavelmente você nasceu durante as
olimpíadas. O que acontecerá em Pequim em breve são os Jogos Olímpicos!!

ENTREVISTA COM O PAIL
EDITORIAL
Mais uma nova parte dentro do iton, a cada edição você poderá conhecer um
pouquinho mais sobre um pail diferente de dentro da nossa querida tnuá. Para
nossa primeira entrevista contamos com a presença de um madrich de
Shovavim.
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1-Qual o seu nome completo querido entrevistado?
Guilad Haim.
2-Você você tem apelidos?
As pessoas normalmente me chamam de Gui.
3-Qual a música que mais tem tocado no teu Ipod ultimamente ?
Maybe tomorrow - Stereophonics
4-Qual o último filme que você viu e algum que você gostaría de recomendar
pros nossos leitores?
O Senhor dos aneis(todos!)
5-Você acha importante ter contato com pessoas da chazit do continente?
Com certeza!
6-A pergunta que não quer calar: qual é o segredo de todo bom atacante?
É um segredo que não pode ser revelado.
7-Para você, qual a palavra mais engraçada da língua portuguesa?
Almoxarifado
Obrigado pela entrevista!

PARA RIR...
INDICAÇÃO! AS MELHORES COMUNIDADES DO ORKUT!

Seu Madruga, sua vó tem orkut?
- mamãe, ele queria invadir meu orkut.
- e vá invadir o orkut da sua vó!
- seu madruga, sua vózinha tem orkut?!
- tóomaaaaaaaa. só nao te dou outra porque...minha vózinha foi campeã da
maratona de counter-strike de acapulco!

8

Eu sou pra czar
...pra quem acha que sempre teve akeeela vocação pra ser um monarca russo

O alemão que me deixa louca..
Qual o nome dele mesmo, meu filho?
- Alzheimer vovó.. Alzheimer..

Um mamão vai na cabeça..
Um mamão vai na cabeça
E o movimento é sexy
E o movimento é sexy

Adoro comer Bonsai
Mas tem que por pouco origami, senão arde a boca..

Eu inventei a OoOoOoOoOoOla
mentira, foi o mexicano do meu lado..
mas eu fui o segundo a fazer..
se não fosse eu todo mundo iria achar ele idiota.. ahhhh iria..

Já quebrei o umbigo
Para todos que já sofreram o terrível trauma de quebrar o umbigo ao menos
uma vez na vida...
obs.: Pessoas que sofreram deslocamentos e luxações de umbigo também são
bem-vindas
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TOLERÂNCIA ZERO!
1. Quando te vêem deitado, de olhos fechados, na sua cama, com a luz
apagada e te perguntam:
- Você tá dormindo?
- Não, tô treinando pra morrer!
2. Quando a gente leva um aparelho eletrônico para a manutenção e o técnico
pergunta:
- Tá com defeito?
- Não é que ele estava cansado de ficar em casa e eu o trouxe para passear.
3. Quando está chovendo e percebem que você vai encarar a chuva,
perguntam:
- Vai sair nessa chuva?
- Não, vou sair na próxima.
4 Quando você acaba de levantar, aí vem um idiota (sempre) e pergunta:
- Acordou?
- Não. Sou sonâmbulo!
5. Seu amigo liga para sua casa e pergunta:
- Onde você está?
- No Pólo Norte! Um furacão levou a minha casa pra lá!
6. Você acaba de tomar banho e alguém pergunta:
- Você tomou banho?
- Não, mergulhei no vaso sanitário!
7. Você ta na frente do elevador da garagem do seu prédio e chega um que
pergunta:
- Vai subir?
- Não, não, tô esperando meu apartamento descer pra me pegar.
8. O homem chega à casa da namorada com um enorme buque de flores. Até
que ela diz:
- Flores?
- Não! São cenouras.

10

9. Você está no banheiro quando alguém bate na porta e pergunta:
- Tem gente?
- Não! É o cocô que está falando!
10. Você chega ao banco com um cheque e pede pra trocar:
- Em dinheiro??
- Não, me dá tudo em clips!

JOGOS
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PÉROLAS
“Antes de dormir, precisamos rezar o ADON OLAM” – Gabi Gotlib(Mordim)
“Ela mora entre a Piuauí e a Morangão” – Nick, tentando dizer “Piauí” e
“Maranhão”
“Sua bolsa tem vários UAUAS” – Tara, querendo dizer ALCES
“Fui pego de surpreso!” – GP
“Ela é muito natureba...só come comida orgânica!” – Wulcan de Mordim
(Fannyzinho)
“Uma manada é um monte de animais mamíferos juntos, por exemplo uma
manada de BALEIAS” – Mariano

ATÉ A PRÓXIMA EDIÇÃO!
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