
 1 

ITON IOM TIUL 
 

 
 

EDIÇÃO ESPECIAL – 17 de Maio de 2008 
 
 

Exemplar de assinante, venda proibida. 

 



 2 

ÍNDICE 
 

ANIVERSARIANTES DO MÊS------2 
 
EDITORIAL ------------------------------3 
 
É NOTÍCIA...         
... NOS CHUGUIM---------------------4 
... DA HANAGÁ-------------------------7 
 
ESPAÇO DO SHELIACH------------8 
 
IOM HAZICARON----------------------9 
 
IOM HAAATZMUT---------------------9 
 
 

CANTINHO CULTURAL -----------10 
 
A HISTÓRIA DO GANSO-----------11 
 
MARCHA DA VIDA-------------------12 
 
ESPELHO MEU ----------------------13 

JOGOS ---------------------------------14 

PARA RIR! ----------------------------16 
 
PÉROLAS -----------------------------17

 

 
 
 
ANIVERSARIANTES DO MÊS  
 
 
 

Mês de Maio: 
 

04: Vivi C. 
08: Grow 

12: Seba 
22: Malka 

25: Chussa 
 
 
 
 
 



 3 

EDITORIAL 
 
Olá pais, chanichim e madrichim! 

 

Após um dia super divertido como o de hoje, com tantas coisas legais que 

aconteceram, nada melhor do que sentar e dar uma relaxada, lendo mais uma 

edição do nosso querido iton.  

 

Nessa edição, tem um recadinho dos chuguim para vocês, além de muitas 

informações sobre Iom Haatzmaut e Iom Hazicaron, uma reportagem super legal 

sobre a Marcha da Vida e muitas outras coisas! Não podemos esquecer das tão 

esperadas sessões pra rir como o Espelho meu, Piadas e Pérolas! 

 

Esperamos que vocês gostem! 

Beijos, 

Vaadat Iton 2008. 

 
 
 

                            

   Fabi (Rosh)             Ilana                    Cath 
 
 
 
 

                           

     Ronny                  Chussa                 
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É NOTÍCIA... 

...Dos chuguim 

 

 

SHOVAVIM 

Queridos papais, 

Toda semana nós nos reunimos para preparar a peulá do Sábado. Nesses primeiros 

dois meses, fizemos peulot relacionadas aos temas que definimos pelos nossos 

módulos(Chazit e mundo juventude). Estes são pilares da nossa plataforma 

ideológica.         

Todos os Sábados estamos por aqui para quem quiser nos conhecer melhor e bater 
um papinho mais informal.  

Beijos e abraços, Guilad, Tati G. Tati C(madrichim) e Grow(rakaz). 

SOLELIM 

Em hebraico, Solelim significa asfaltadores. Essa kvutzá faz juz ao nome, porque os 

chanichim são super empolgados, e com certeza já começaram a traçar seus 

caminhos pela Chazit! 

Esse ano começou muito bem, as peulot (atividades) estão dando muito certo e os 

chanichim são dez! Tem sido uma delícia passar todo sábado do lado deles, 

ensinando temas como ecologia, preconceito, festas judaicas e Israel Esse ano 
promete ser muito bom, e nós estamos trabalhando muito pra isso! 

Dani, Pepê, Dodô, Mari e Vivi F. (Rakezet) 

OMANIM 

 

Olá pais! Estamos super empolgados com 

esse ano!  

Nossos chanichim costumam participar 

muito da peulá, da sichá (conversa final, 

fechamento), têm um espírito muito 

Chazit. Na hora do Mifkad, pulam, dançam 

e cantam, eles realmente vestem a 

camisa!  

É meio engraçado nos dirigir a vocês, uma 

vez que nos conhecemos, praticamente, 

via telefone e através dos seus próprios 

filhos. Mas queremos que vocês saibam 

que estaremos sempre aqui, ouvindo as 

críticas e sugestões que vocês têm a nos 

dar e, principalmente, ouvindo seus filhos, ajudando eles a crescer como pessoa, 

cidadão e mostrando a importância que eles têm dentro da Chazit, através dos 

nossos módulos, como direitos humanos, o mundo, liberdade, símbolos (1º 

semestre). Agradecemos o apoio que vocês sempre têm dado e a confiança que 

têm demonstrado também!        

 

Beijos, Ilana, Karina, Mel, Reuben e Vivi C. 

Cada chug escreveu um pouco sobre como está sendo esse ano para 

cada kvutzá dentro da Chazit, aproveitem! 
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GUIBORIM 

 

Queridos Pais, 

Somos os novos madrichim da kvutza de Guiborim e estamos muito empolgados 

com a presença de seus filhos durante os sábados. 

Procuramos transmitir conhecimento de um jeito não formal e divertido. 

Temos diversos projetos para esse ano que juntamente com os nossos chanichim 

podem ser realizados! 

 

Julia, Gabi, Marquinhos, Natan e Vivi(rakezet). 

 

KOVSHIM 

  

Queridos pais, 

Muitos de vocês já conhecem a estrutura da Chazit e como são nossas 

peulot(atividades), mas para aqueles que não sabem, nos reunimos todos os 

sábados passando o conteúdo na nossa plataforma ideológica para os chanichim, 

esse semestre selecionamos os temas Chazit, judaísmo e muita atualidade. 

Tentamos fazer de tudo para que seus filhos gostem e saiam com conteúdos novos 

a cada sábado, há um preparo por trás de cada peulá, fora as pesquisas há 

certamente muita vontade e dedicação sempre. 

Qualquer dúvida estamos aí todos os sábados ou é só dar uma ligadinha. 

Beijos dos Madrichim Gaby, Didio, Camilinha e Gol, e a rakezet Ju. 

NITZANIM 

 

Esse ano está repleto de surpresas para os 

Nitzanim, e através de peulot(atividades) sobre 

sionismo, judaísmo, juventude, entre outros 

temas, eles vão aprender cada vez mais sobre as 

questões do mundo que os rodeia, sempre de 

uma forma lúdica e educativa.  

Esse semestre já aconteceram peulot com temas 

diversos, desde Purim até o holocausto, mas 

sempre abordando os temas de uma forma 

diferente do convencional, sempre estimulando a 

reflexão e reforçando a importância do trabalho 

em grupo.  

Nitzanim em hebraico significa brotos e assim 

como pequenos brotos os Nitzanim vêm 

crescendo e se tornando cada vez mais 

responsáveis, participativos e importantes dentro 

da Chazit! 

 

Bom, por enquanto é isso, mil beijos e abraços dos madrichim : Cath, Chuleta, 

Fanny e Kanas!! 
 

        

NEURIM 

 

No primeiro sábado estávamos muito ansiosos para conhecer os nossos novos 

chanichim. Agora, que já se passaram algumas peulot (atividades), podemos dizer 

que os Neurim de 2008 são muito animados e envolvidos com a Chazit. Nesse 

semestre estamos tratando de temas polêmicos, aproximando-os da realidade dos 

chanichim por meio de analogias, como o nazismo, na peulá do Harry Potter, pena 
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de morte na peulá de Purim e a 

Hapalá (imigração ilegal para Israel) 

com o exemplo dos mexicanos. Ainda 

pretendemos tratar de mais temas 

judaicos, sionistas e de cultura geral 

de forma compatível à idade deles, e 

que estimule ainda mais a 

participação, que já é grande, nas 

sichot (discussões). 

 

Chazak Ve Alê, 

Chug de Neurim 2008 - Tara, Rê, 

Flavinha e Nick. 

 

MORDIM 

 

A tradução de Mordim, do hebraico, significa revoltados. Por este motivo, quando 

estávamos prestes  conhecer os nossos novos chanichim, estávamos morrendo de 

medo que eles fossem difíceis de lidar. Ainda bem que nós tivemos a grande 

surpresa de estarmos completamente enganados! 

Mesmo nessa idade complicada, podemos ver o quanto cada um é diferente  e 

como essa diversidade ajuda no bom desenvolvimento do grupo. Os temas das 

peulót tem sido bastante diversificados, falamos sobre muitos assuntos importantes 

para que eles possam entender melhor algumas coisas ligadas à Israel, ao mundo 

atual e muito outras coisas para entenderem melhor a fase que eles estão 

passando. Logo terá a ultima machané de Julho local desses chanichim, e 

pretendemos que seja a mais inesquecível de todas! 

 

Beijos, Fabi, Tati, Yas e Henry. 

 

OFAKIM 

 

Queridos pais, responsáveis, familiares, amigos... 

O ano de Ofakim é um ano super importante na formação do chanich dentro da 

Chazit, pois além de receber conteúdo sobre diversos temas (judaísmo, sionismo, 

mundo,etc) durante as peulot(atividades), começamos a preparar o chanich para se 

tornar um pail (ativista) da tnuá, ou seja, é nesse ano que as responsabilidades 

perante a Chazit começam a surgir de verdade. 

Nesse ano, os chanichim adquirem conhecimento e cultura fora dos sábados de 

peulot também, pois em julho acontecerá o primeiro contato deles com a Chazit 
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continental, ou seja, conhecerão diversos chanichim que estão passando pelo 

mesmo processo educativo porém são de outros snifim(cedes) - Rio de Janeiro, 

Porto Alegre e Montevidéu - da Chazit. 

É isso pessoal, dúvidas, sugestões, ou qualquer coisa do tipo estamos todos os 

sábados na Chazit. 

 

Beijos e abraços, Bia, Lu e Grow. 

 

AMELIM 

 

Nós,madrichim de amelim,planejamos um ano cheio de aprendizagem e conteúdos 

para nossos futuros madrichim. Queremos que eles tenham o máximo de 

informações e ferramentas de liderança para guiar os chanichim ano que vem, 

alémde ter uma visão crítica e analítica do que se passa a sua volta. Por isso, por 

meio de dinâmicas descontraídas e ricas discussões sobre temas 

polêmicos,tentamos passar pra eles temas como realidade da sociedade israelense, 

judaísmo, sionismo, atualidades mundiais,estrutura da chazit. Acreditamos que por 

este caminho, complementando com as capacitações que a Chazit e o Conselho 

Juvenil oferecem, eles estarão preparados para encarar o mundo e a uma nova 

Chazit, onde serão madrichim ano que vem. 

David, Lelê e Vivi F. 

 

...da Hanagá 

 

 
Queridos pais, 

 

          Gostaríamos de aproveitar este espaço do iton (jornal) para explicar um 

pouco de quem somos e o que fazemos a cada dia na Chazit Hanoar. 

Nossa tnuá tem como preocupação central que o chanich, durante sua vida 

dentro da Chazit, possa desenvolver um espírito de grupo, liderança, 

responsabilidade, além de fortificar suas raízes com a comunidade judaica de uma 

maneira ativa e participativa. 

Para que tudo ocorra de uma forma que garanta nosso objetivo educativo 

mantemos uma organização interna entre todos os madrichim (guias) e a hanagá 

(liderança). Esta última é formada por um grupo de quatro pessoas responsáveis 

por diferentes funcionamentos internos da Chazit garantindo que tudo o que 

fazemos esteja organizado da melhor maneira possível, ao chegar nos nossos 

chanichim (educandos) - o alvo de nossa educação. Nos dividimos nos seguintes 

tafkidim (funções): 

  

Mazkir é encarregado de comandar a Hanalá (marco de discussões e decisões de 

todos madrichim), além de coordenar as atividades de forma geral e representar a 

Chazit em nossa comunidade. 

Rosh Chinuch é responsável por tudo o que se refere à parte educacional do 

movimento, seja no âmbito geral, seja no que se refere especificamente a cada 

kvutzá (grupo). Coordena a Vaadat Chinuch, reunião na qual estão presentes os 

rakazim (centralizadores) e são debatidas as atividades passadas e as atividades 

futuras que são elaboradas pelos madrichim (guias), buscando sempre a melhor 

forma de se transmiti-las pra cada chanich. 

Qual a função de cada membro da hanagá? 
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Rosh Vaadot é o centralizador de todas as vaadot (comissões) que garantem o 

ambiente educativo de nossa tnuá (movimento juvenil). Ele se reúne com os roshei 

vaadot (representantes das comissões) paras discutir novas idéias e projetos nos 

quais possamos proporcionar sempre novidades pra nossos chanichim (educandos). 

Pra ficar como exemplo temos a Vaadat Meshek que cuida de toda a parte de 

material, a Vaadat Bait cuida da manutenção da casa e a Vaadat Iton, responsável 

pelos nossos jornais. 

Guizbar é responsável por toda a parte financeira da tnuá (movimento juvenil). 

Desde preço de eventos e machanot (acampamentos de férias) até a atual kupá, 

projeto implementado no início do ano. 

Cada um dentro de seu marco consegue garantir que a cada ano a Chazit inove 

suas peulot (atividades), machanot (acampamento de férias) e eventos durante o 

ano. Além de sempre nos relembrar do maior compromisso que temos: a educação 

de nossos chanichim, isso significa o estabelecimento de um vínculo com a 

comunidade judaica e a formação de um jovem questionador da realidade em que 

vivemos. 

Nos colocamos a disposição pra eventuais conversas ou dúvidas e esperamos nos 

reencontrar em breve 

Chazak Vê ale 

 

Gabriel Pomerancblum – Mazkir (cel: 76855908) 

Taly Sister – Rosh Chinuch (cel: 93842811) 

Tatiana Ficheman – Rosh Vaadot (cel: 94373391) 

Agustin Zalcberg – Guizbar (cel: 71501982) 

 

 
 
 
Ser israelense nos dias de hoje 

 
O que é ser israelense hoje em dia? 

 

Muito simples: é não sair de casa sem meu celular, tê-lo sempre perto de mim, 

sempre ligado, com som ou no modo vibratório, também  é quando estou num 

concerto de musica classica, ele tem que estar ligado, no teatro, no cinema, 

sempre. 

 

É óbvio que ele tem que estar ligado mesmo quando me pedem muito gentilmente 

para desligar o celular. Nunca respeita uma fila na espera do ônibus,mas sempre 

levantando quando sobe um idoso... Saber sobre acidentes de trânsito, saber que 

dirigimos muito mal, mas, ainda assim, sair de casa a 120 KM por hora pois nunca 

julgamos que o mesmo acontecerá conosco. Juntar-nos em volta do rádio quando 

escutamos algo sobre atentados, mesmo estando no Japão.Sempre 

experimentando diferentes comidas, mas sempre voltar para a comida da mãe. 

Estar a favor ou contra de toda problemática do dia, mas quando somos chamados 

a defender a Terra, não questionamos, apenas seguimos. Sempre passeando pelos 

lugares mais distantes em volta do planeta, mas sempre voltando para o 

casamento de nosso amigo. Sempre apontando os erros dos outros, mas sempre os 

acompanhando nos momentos difíceis. 

 

O país onde uma pessoa mais experiente, pergunta sem lhe conhecer, se você está 

bebendo água e se trouxe o capacete. O estigma do “barulhento”, mas sempre 

procurando saber onde estão nossos irmãos israelenses.É chegar no Brasil e 

perguntar “ma shlomcha achi” (como está Você?)  no controle de fronteiras. 

 

ESPAÇO DO SHELIACH 
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Assim somos, compramos carro novo e chutando o pneu traseiro para testá-lo. 

Acho que o único país do mundo, onde os desempregados fazem manifestações por 

desemprego. E o único país onde as mães dos soldados têm os números de 

telefone dos superiores de seus filhos. Uns dos países mais avançados em 

comunicacão, mas você nunca conseguirá conversar sem ser interrompido. 

É o único país do mundo, onde a salada é árabe, o kabab é romeno, a pita ( pão 

árabe) vem do Iraque, e na sobremesa comemos creme Bavária (cidade de 

Alemanha). Acho que gostamos das comidas anti-semitas. 

 

Ser isralense é sair da limusine com a camisa aberta, e o chofer estar mais bem 

vestido que você mesmo.Não é brincadeira quando vamos pela primeira vez na 

casa do amigo e sem cerimônia perguntamos se podemos abrir a geladeira e pegar 

uma bebida. É o único país que se você odeia políticos, odeia os “marronzinhos” da 

CET, odeia as taxas, odeia o serviço público e odeia o clima, quer dizer que voce 

está apaixonado por todos eles.. 

 

Ser israelense para mim é saber que além das coisas ruins que falei, ainda assim, 

ser o único país onde quero viver. 

 

Mariano Saragosti 

Sheliach 

 

 
 

 
O Yom Hazikaron é um dia que homenageia os soldados israelenses mortos ems 

conflitos com os árabes durante toda a história do Estado de Israel. Ele sempre 

ocorre um dia antes ao Yom Haatzmaut, Dia da Independência.  

O Yom Hazikaron que sempre ocorre no dia 5 de Iyar pelo calendário judaico, 

inicia-se com o toque de umasirene por um minuto as 20:00, período em que 

todo o país para em silêncio para a lembrança. Durante o dia seguinte, ocorrem 

cerimônias prestando homenagens aos soldados até as 20:00 desse dia, 

finalizando o Yom Hazikaron e iniciando o Yom haatzmaut. 

 

 
 

 
O Iom Haatzmaut celebra a criação do Estado de Israel pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) e que, em 2008, completa 60 anos de existência. É 

comemorado no 5º dia de Iyar (abril ou maio - 14 de maio de 1948). 

Em Israel é dia de festa. Geralmente durante este dia os israelenses fazem 

passeios e churrascos ao ar livre. As cidades costumam ficar enfeitadas com 

bandeiras de Israel, de todos os tamanhos, vistas nas janelas das casas e 

apartamentos e, também, nos carros. O dia que precede esta celebração é 

devotado à memória daqueles que deram suas vidas para a realização da existência 

e defesa do Estado, conhecido este dia como Yom Hazicaron (Dia da Memória). O 

contraste nas emoções dos israelenses em dois dias seguidos é talvez o mais 

marcante das celebrações. Um país inteiro vai dormir de luto por aqueles que 

morreram por um sonho e acordam comemorando a concretização deste.  

Israel é hoje um Estado peculiar por conciliar, de maneira equilibrada, quatro 

mil anos de história a um país moderno e independente. A mesma terra por onde 

caminharam o patriarca Abraão e o Rei David é onde estão, hoje, os pioneiros em 

transformar os desertos em terras férteis, destacando-se nas descobertas 

científicas e tecnológicas e nas criações artísticas e culturais. O “deserto que virou 

mel” também se destaca pela segurança e pela modernidade. Um país que dá o 

mesmo peso ao passado e ao futuro e faz do presente o elo de gerações de um 

IOM HAATZMAUT 

IOM HAZICARON 
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povo que fez da volta ao lar o seu objetivo. É Israel, do alto de seus 60 anos de 

alegrias e tristezas, de conquistas e perdas, de guerras e paz, de exemplos de vida 

e de dedicação, de divergências e de convivência.  

É Israel que todos os anos se lembra do dia 14 de maio de 1948, quando um 

brasileiro, o embaixador Oswaldo Aranha, presidiu a histórica sessão das Nações 

Unidas que votou, em 29 de novembro de 1947, a criação do Estado de Israel. É o 

lugar aonde todo judeu sabe que pode contar, somos um povo que possui uma 

terra independente dada como presente de D’us. Somos aqueles que podem entoar 

com a maior segurança o grito “Lê shana aba Birushalaym” (ano que vem em 

Jerusalém). 

 

 
 
 
 

      
           Olá, queridos chaverim da Chazit! 

 Estou escrevendo-lhes para 

recomendar um filme e contar 

algumas curiosidades sobre ele.O 

filme se chama “Chega de Saudade”, 

uma obra brasileira ( já está na hora 

de pararmos com esse preconceito 

bobo contra o cinema brasileiro) que 

conta diversas histórias paralelas 

sobre freqüentadores de um clube 

em que ocorrem bailes de dança de 

salão.Esse filme é, praticamente, 

inteiro passado no salão, onde os 

casos dos personagens se 

cruzam.Um drama misturado com 

comédia, que aborda desejo, solidão, 

amor e paixão.Independente do que 

dizem os jornais e revistas, eu 

recomendo este filme para maiores 

de 15 anos, pois acho que a partir 

dessa idade o filme se torna 

prazeroso. 

 Após uma conversa, na 

faculdade, com a diretora do filme, 

Laís Bodanzky, tomei conhecimento 

de uma série de peculiaridades 

interessantes sobre sua produção.O 

roteiro original era diferente do que saiu, ele tratava de apenas um personagem, 

idoso;apenas uma história. Há cerca de 32 músicas no filme, das quais levaram um 

ano para conseguir autorização para ter em “Chega de Saudade”.Esta obra era um 

projeto, bem planejado, que a diretora tinha na época da faculdade – Laís cursou 

cinema na FAAP.O maior desafio do filme foi o fato de seu enredo não sair do 

salão.O Dj Tutu Moraes, da Banda Glória, conhecido no campo da música de salão 

brasileira, trabalhou na produção de “Chega de Saudade”. Para maiores 

informações do filme é só entrar no site www.chegadesaudadeofilme.com.br 

.Divirtam-se! 

 

Chazak VeAlê 

 

Flavinha (madrichá de neurim-shnat2009) 
 

CANTINHO CULTURAL 

http://www.chegadesaudadeofilme.com.br/
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No próximo outono, quando você ver os gansos emigrarem para o norte em busca 

do inverno... voando em sua formação em “V”, é melhor você pensar no que a 

ciência descobriu acerca das razões pelas quais voam desta maneira:  quando cada 

um dos pássaros abre suas asas, cria um suporte para o pássaro que vem atrás. 

 

Pelo fato de voar em  “V” se adiciona ao bando uma distância aérea maior de 71% 

pelo menos, do que se cada um dos pássaros voasse sozinho.  

Pessoas que compartilham um caminho em comum e um sentimento de grupo, 

podem chegar ao lugar a que se dirigem, mais rápido e mais facilmente, já que eles 

caminham com a propulsão de um em direção ao outro. 

 

Quando um ganso deixa sua formação, 

sente repentinamente o impulso e o choque 

de  experimentar fazê-lo sozinho...  e 

rapidamente volta para a formação para 

aproveitar a força do impulso daquele que 

voa  na frente. 

Se tivéssemos a mesma lógica que os 

gansos,  ficaríamos na mesma formação 

com aqueles que voam na mesma direção 

que nós. 

Quando o ganso líder se cansa, troca de 

lugar com um de trás, que por sua vez 

passa a liderar. 

 

É lógico  fazer rodízio constantemente, 

quando realizamos cargos tão exigentes 

com pessoas ou com gansos que viajam 

também ao norte. 

Os gansos gritam do fundo para alertar os 

que vão na frente para que mantenham sua 

velocidade. 

 

O que é que nós dizemos quando gritamos do fundo? 

 

Por último... e isto é importante... quando um ganso  fica doente, ou quando está 

ferido por um disparo e deve deixar a formação, outros gansos deixam a formação 

e o acompanham para ajudá-lo e defendê-lo. 

Eles ficam com esse ganso caído até que seja capaz de voltar a voar, ou até que 

morra.  Só então abrem suas asas sozinhos ou com outra formação para alcançar o 

seu grupo. 

 

    Se tivermos a lógica dos gansos, estaremos sempre assim, um para o outro. 

 

Mandado por: Nina 

 
 
 
 
 

A HISTÓRIA DO GANSO 
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Olá pais! Olá chanichim! Olá madrichim! 

O que acharam do nosso super Yom Tiul deste ano? Esperamos que tenham 

adorado! 

Vim aqui pra falar um pouco de Yom Haatzmaut, mas com um enfoque um pouco 

diferente. Queria, na verdade, contar a minha experiência na comemoração de Yom 

Haatzmaut do ano passado... Muito especial, por sinal.. Uma vez que foi em nada 

mais, nada menos do que em Eretz Israel! 

Acho que a maioria de vocês já deve saber sobre a Marcha da Vida, um super 

projeto que as escolas judaicas colocaram em prática desde o ano passado, onde 

jovens do 2º colegial (15, 16 anos) vão passar uma semana na Polônia (conhecer 

os guetos, campos de concentração e extermínio – como Auschwitz, Treblinka, 

Birkenau, Majdaneck, entre outros, nos quais muitos de nossos antepassados 

estiveram na época da 2ª Guerra Mundial) e depois outra semana em Israel (outro 

clima, muito descontraído, onde os jovens saem de uma semana muito difícil, 

emocionalmente, e vão para um lugar seguro, nosso, conhecem os pontos 

turísticos, visitam o Kotel). Em ambas as semanas os jovens aprendem muito sobre 

a história de nosso povo. 

Pois bem, ano passado eu e muitos madrichim da Kvutzá de Bonim Alef fomos para 

a Marcha da Vida e estávamos lá na comemoração dos 59 anos de Israel! 

Foi tudo muito diferente de todas as comemorações que já havíamos feito em 

nossos colégios e na própria Chazit. O respeito que se dá a esse dia é 

impressionante!  
Como todos sabem Yom Haatzmaut é um dia depois de Yom Hazicaron (dia em que 

são homenageados todos aqueles soldados que já tombaram pelo Estado de 

Israel). Yom Hazicaron é um dia triste, de verdade, porque antes de serem 

soldados todos aqueles que deram a vida por Israel são pessoas, pais, mães, filhos, 

filhas, irmãos e irmãs, enquanto que Yom Haatzmaut é um dia feliz, devido a 

conquista do nosso lugar, algo pelo qual nosso povo sempre lutou, sem desistir. 

Sinto a transição da Polônia para Israel, para mim, como a transição do dia de Yom 

Hazicaron pra Yom Haatzmaut, para os israelenses. 

Continuando, no Yom Hazicaron fomos para o Kotel à noite, um vídeo foi passado, 

um texto muito bonito foi lido, o hino foi entoado, a bandeira erguida. Uma 

cerimônia muito bonita! No dia seguinte (ainda Yom Hazicaron – no calendário 

judaico, os dias começam no começo da noite e acabam no fim da tarde do dia 

seguinte), como todo ano, tocou uma sirene – a sirene indica um minuto de silêncio 

MARCHA DA VIDA 



 13 

aos soldados – e foi realmente impressionante! Todos param o que estão fazendo e 

ouvem a sirene, o trânsito pára, todos os motoristas saem do carro, é inimaginável! 

Mas real! À noite, já Yom Haatzmaut, o clima era outro. Visitamos o local onde foi 

proclamada a Independência de Israel (ouvimos a gravação da proclamação original 

da época) e depois partimos pra uma festa muito legal na Praça Rabin (Kikar Rabin) 

onde uma banda israelense tocou! 

Esse ano, alguns madrichim da Chazit puderam estar na Marcha e, 

conseqüentemente, na comemoração de 60 anos de Israel e eles voltaram para o 

Brasil nessa quinta feira! E estão aqui hoje! Então, como não posso contar sobre a 

marcha desse ano, perguntem a eles, eles estão por aí! São eles: Guilad (boné alef 

– madrich de shovavim), Reuben (Boné Beit – madrich de Omanim), Natan (Boné 

Beit – madrich de Guiborim) e Henry (Boné Beit – madrich de Mordim). Além disso, 

foram também alguns chanichim de Amelim (Chulster, Jack, Arditti e Vivi)! 

Estou aberta para qualquer um que queira conversar sobre o assunto.. Yom 

Haatzmaut, Israel, Marcha da Vida, etc, etc, etc. 

Curtam o resto do dia! 

Ilana Lapidus (Boná Alef, madrichá de Omanim). 
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Em uma disputa entre a fita crepe e a isolante, qual venceria? 

Resp.: A fita isolante, porque ela é faixa preta. 

 

O que o MMC estv fzendo debaixo da escada? 

Esperando o M-De-Cer(MDC) 

 

Chuck Norris joga par ou ímpar com o espelho, e ganha pedindo ímpar. 

 

O que é preto e branco preto verde preto e branco 

R: Duas zebras brigando por uma azeitona 

 

Qual é o cúmulo do égoismo? 

R: Só eu sei e não vou contar pra ninguém! 

 

O que uma impressora disse para a outra? 

R: Essa folha é sua ou é impressão minha? 

 

Você sabe quando o Mário está triste? 

R: Quando ele está passando por uma fase 

difícil! 

 

O que aconteceu com o pintinho que não 

passou manteiga de cacau? 

R : Rachou o bico! 

 

Sabem qual é o poblema do decorador quando 

procura um médico? 

R: Decoração 

 

Por que o pato tem ciumes do cavalo? 

-Porque o cavalo tem 4 patas 

 

Como se faz para transformar um giz numa cobra? 

R: É só colocar o giz num copo de água. Daí o gizbóia . . . 

 

O que está escrito no fundo das piscinas dos portugueses? 

R: Proibido Fumar. 

 

Como é chamada a casa da ovelha?  
R: Lã house 

 

Qual é a Cueca que o sambista usa? 

R: Samba-Cançao 

 

O que é que os elefantes usam como tampões? 

R: Ovelhas. 

 

Joãozinho diz para Maria: 

-Maria! Chamarei-a de Eva, pois foi a primeira! 

Nisso, maria olha para Joãozinho e responde: 

-João! Então o chamarei de Peugeot, pois você foi o 206! 

 

PARA RIR! 
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Pois é, às vezes até os madrichim soltam umas besteiras... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

MANDE SEU ARTIGO PARA ITON@CHAZIT.ORG.BR 

 

PÉROLAS 

“Eu nunca vi ele risando” – Fanny 

“Olha só! Vai ser uma palestra cantoral!” – Vivi F. 

“Ele é um pedófilo de criançinhas!” - Pepe 

“Eu prefiro ser burra!” - Mari 

No chug de Mordim: 

“Eles podem ser do movimento idosil” – Yas 
“Não é assim, é velhil!” – Fabi 

“Vamos fazer um calça ao tesouro” – Rê 

“Vamos comer um pastel de chuva?” – Flá  

Na moatza: 

no meio do almoço, do nada, growald diz: “cara (be) não 
vem joga esse bolo na minha salada de frutas.” 

“Tem fuvest esse ano??” - Lelê 

“Meu aniversário é daqui um ano e uns 
dias...” [sendo que foi há um mês] - Tati G 


