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Aniversariantes do mês (e dos meses que já passaram também!): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gírias antigas 

 

Para quem vai trabalhar = Vô pega 

um trampo. 

Para quem vai almoçar: = Vô pega um 

rango 

Isso é “Bom pra xuxú” – Isso é ótimo  

Vou "De rocha":  Vou "Com certeza". 

Que garoto “Enfunxado” = tímido  

E aí “Morou” = entendeu? 

 

 

Mês de fevereiro:  

 

01: Camilinha 

05: Ilana 

05: Sassá 

10: Rê 

13: Nina 

14: CPF 

16: Charf 

22: Gol 

23: Delouya 

26: Ju Zeger 

Mês de janeiro:                 

 

01: Isa Charf 

03: Coelhinho Doce 

05: Agustin 

06: Marquinhos 

08: Gaia 

12: Yasmin 

15: Lobato 

20: GP 

26: Pepe 

26: Leandro 

30: Bê 

Mês de Março: 

 

04: Mari  

05: Tatão 

07: Ivan 

12: Karina 
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Março 

D   S   T   Q   Q   S   S 

01  02 03 04 05 06 07                     
08  09 10 11 12 13 14* 
15  16 17 18 19 20 21 
22  23 24 25 26 27 28 
29  30 31 

• Sábados de chazit 

• Purim 

• * começa a dança! 



 

Editorial 

Novas metas, etapas, prêmios 

Todos os dias temos excelentes oportunidades de começar uma nova etapa na vida. 

Alguém pode dizer: Mas são apenas etapas, nada mais que etapas! Será? 

Gosto de pensar nessas etapas, como uma corrida de obstáculos, em que o atleta vai 

vencendo, um a um, superando um de cada vez, acreditando que ao vencer os 

obstáculos, vai conquistando sempre mais uma etapa! 

Neste início de mais um ano, temos duas maneiras de encarar este tempo: Podemos 

encará-lo simplesmente olhando para trás, como um tempo que já passou ou encará-lo 

como mais uma grande oportunidade de vencer, acreditar, superar e conquistar. 

Em todas as etapas da vida, só existe uma maneira de manter a harmonia para se vencer 

e alcançar a coroa da vitória e esta é nossa visão, em que acreditamos? 

Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, 

mas continuo a correr para conquistar o prêmio, esse premio da felicidade.  

É claro, que eu não penso que já consegui isso. Porém uma coisa eu faço: Esqueço 

aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a 

linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória 

No tenho mais o que e dizer, só...acredita no que você esta fazendo, e com determinação, 

você o conseguira. 

Bom ano para todos os “desafiantes”. 

Mariano – sheliach. 

 

Vaadat Iton 2009 com a ex – rosh Fabi! 

MANDE SEU ARTIGO PARA ITON2009@GRUPOS.COM.BR 

mailto:ITON2009@GRUPOS.COM.BR


 

Enquanto isso no Brasil.. 

Acidente seca lago do parque da Aclimação  

     O rompimento do sistema de circulação de água fez com que o lago do parque da 

Aclimação, no centro de São Paulo, se transformasse em um enorme lodaçal. A água 

vazou para a tubulação interligada ao sistema que deságua no rio Tamanduateí, 

arrastando peixes, cisnes, gansos e tartarugas que nadavam no lago.  

     O lago, de cerca de 33 mil metros quadrados, secou entre as 16h40 e as 17h30, após 

a forte chuva que afetou São Paulo.  

     A empresa contratada para tratar do acidente disse que o problema ocorreu com o 

rompimento da base de sustentação do vertedouro (canal artificial) do lago, espécie de 

caixa d'água que integra o sistema de circulação e controla o nível da água que entra 

pelo córrego Pedra Azul.   

 

Enquanto isso em Israel.. 

Tudo bem galera? Nesse PRIMEIRO SÁBADO DE CHAZIT DO ANO já vou 

aproveitar para dar uma atualizada sobre como estão indo as negociações para a 

formação do novo governo de Israel.  

Netanyahu pede reunião com Livni para discutir aliança. 

Pouco depois de aceitar a tarefa de tentar formar o próximo governo de Israel, Binyamin 

Netanyahu, líder do conservador partido Likud, arranjou um encontro com sua maior 

rival, Tzipi Livni, líder do partido Kadima, para negociar uma coalizão (aliança).  

Livni, que rejeitou na manhã da sexta-feira, dia 20, participar de uma coligação em 

torno de Netanyahu, alertou o líder do Likud, por telefone, que ela já sabe sua posição e 

que nada impede o encontro, segundo o jornal israelense "Haaretz".  

O presidente de Israel, Shimon Peres, anunciou que Netanyahu foi o escolhido para 

tentar formar um governo de coalizão com a maioria no Parlamento. O líder do Likud 

tem agora 42 dias para tornar oficiais as alianças que obteve desde as eleições 

legislativas do último dia 10.  

Na eleição, o Likud ficou em segundo lugar, com 27 cadeiras, uma a menos que o 

centrista Kadima. Porém, Netanyahu foi fortalecido pela vitória significativa do bloco 

da direita, que declarou apoio ao líder do Likud em reuniões com o presidente Peres na 

quinta-feira, dia 19.  

A grande questão para Netanyahu é saber se a união que vai sustentar o novo governo 

conseguirá se manter em um cenário externo diferente das ideias defendidas pelos 

partidos de direita, ou se aceita as condições de Livni para uma configuração mais 

centrista do novo gabinete.  

Netanyahu, também no dia 20, afirmou estar disposto a formar uma coalizão mais 

ampla e chegou a oferecer a Livni e a Ehud Barak, líder do Partido Trabalhista 

(esquerda), postos em seu governo.  

De perfil conservador, Netanyahu defende uma posição mais rígida na negociação com 

os palestinos.Durante a campanha, ressaltou que, se fosse primeiro-ministro, não teria 

encerrado "tão cedo" a ofensiva militar na região de Gaza. Além disso, ele afirmou que 

o Irã será o maior desafio do seu provável futuro governo.  

                                                                                                             Nati- Bonim alef 

 

 

 

 

 



Enquanto isso no mundo... 

     Fala galera!!!!!!! 

     Como foram de férias??? Espero que tenham curtido muitooo e que estejam cheios 

de pilha pra esse primeiro sábado!!!  

     Muitas coisas vem acontecendo no mundo nesses últimos tempos, porém, li uma 

notícia que achei engraçada, então vou falar sobre as mulheres guardas de trânsito no 

Peru! 

     Não que tenha algum problema com isso, mas o motivo do por que desse tipo de 

emprego ter aumentado para as mulheres é que é cômico! 

     Nos últimos tempos em Lima, capital do Peru, verificava-se muitas infrações de 

trânsito, como pessoas dirigindo bêbadas, menores de idade sem carteira e etc. Mas tudo 

isso era amenizado, já que os guardas de trânsito homens da cidade aceitavam 

facilmente um suborno, e até o sugeriam mesmo que o infrator não o fizesse! O 

comandante geral da polícia, então, determinou que pelas mulheres serem menos 

corruptas, e não aceitarem um suborno” elas deveriam ser colocadas como maioria 

nessa profissão. 

     A questão que fica é, será que realmente as mulheres são incorruptíveis???  Acho 

que só indo ate lá para ver!   

     Muito ânimo, galera!!!! Bom semestre pra todos!!!  

     Beijos grandes! Chussa – Bone Guimel 

 

Se eu fizer uma comunidade no orkut.. 

                                         .. sobre o quanto eu odeio a reforma ortográfica você entra? 

Pelo título, acho que vocês já perceberam o quão parcial eu vou ser a partir de agora, 

certo? 

Pois bem, eu odeio a reforma ortográfica com todas as minhas forças! 

E não apenas odeio por odiar e mais: eu até entendo o por quê dela existir, só que não 

concordo e não gosto. 

O português, segundo estudos, é a quinta língua mais falada no mundo – cerca de 210 

milhões de pessoas (é falado por oito países –  a 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - 

CPLP: Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, 

Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe 

e Timor Leste) e tem duas grafias oficiais, o que 

dificulta o estabelecimento da língua como um 

dos idiomas oficiais da Organização das Nações 

Unidas (ONU) . A ortografia - padrão facilitará o 

intercâmbio cultural entre os países que falam 

português. 

Livros, inclusive os científicos, e materiais 

didáticos poderão circular livremente entre os 

países, sem necessidade de revisão, como já 

acontece em países que falam espanhol. Esse 

acordo é meramente ortográfico e, portanto, 

restringe – se à língua escrita, não afetando 

nenhum aspecto da língua falada. Ele não elimina 

todas as diferenças ortográficas observadas nos 

países que têm a língua portuguesa como idioma 

oficial, mas é um passo em direção à pretendida 

unificação ortográfica desses países. 

Observe as mudanças na língua portuguesa 

no Brasil devido a acordos ortográficos. 



Além disso, haverá padronização do ensino de português ao redor do mundo. 

Ou seja, todas essas mudanças que afetarão 0,45% das palavras brasileiras e 1,6% das 

portuguesas de nada valem se gramática e semântica ainda diferem tanto do que é usado 

aqui para outros paises cuja língua principal é o português também. 

Isso sem falar no preço dessa “brincadeira”..não consigo ter a mínima noção do preço 

que vai ser pago pela reimpressão de TODOS os livros! 

Uma das explicações para a reforma é que uma vez que a língua portuguesa é 

complicada muitos a erram (“assassinam o português”), ou seja, para as pessoas não 

errarem mais que tirem as regras difíceis? O que isso prova? Um dinheirão será gasto 

pra, na verdade, fugir da educação, ao invés de investir nela, vão fazer do “errado” o 

certo! 

Entendo a questão da evolução natural da língua, afinal não vemos ninguém defendendo 

que farmácia ainda devesse ser escrita com “ph”ou ainda usarmos o “vosmecê” como 

forma de tratamento, mas não tenho dúvidas da dificuldade que foi para essa geração 

mudar costumes de tantos anos..  (prova essa que muitos ainda escrevem da maneira 

antiga!) 

Beijos inconformado de uma talvez “nerd” aos seus olhos, mas que não passa de uma 

amante da língua portuguesa  (a antiga), Nana – madrichá de Solelim e Rosh Iton. 
OBS.: tenho que admitir que amei o k, x e y de volta no nosso alfabeto, mas extinguir a trema é 

um desrespeito! 

Entrevistando um pailGalera, hoje com um enorme prazer não vamos entrevistar 

exatamente um pail, mas com certeza uma pessoa que precisamos muito dentro da 

Chazit e temos a maior honra de tê – lo conosco. Sem mais enrolações. 

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

I: Qual o seu nome? 

S: Samuel A.Costa Silva. 

I: Apelidos? 

S: SAMUCA, SAMY, BERINJELA, ETC.. 

I: Como você chegou na Chazit? 

S: Meu pai me trazia quando criança. 

I: O que faz dentro da Chazit? 

S: Cuido dos materiais. 

I: Está aqui há quanto tempo? 

S: Uns 8 ou 9 meses. 

I: O que é a Chazit para você? 

S: Um lugar diferente de todos que eu já vi ,onde os jovens aprendem á viver em grupo,discutir 

assuntos e aprender a essência da liderança 

I: O que você mais gosta na Chazit? 

S: Peulot. 

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

S: Quando não estou na Chazit,estou trabalhando na administração na CIP, mas adoro ficar em 

casa tocando gaita ouvindo música ou brincando com minha filha. 

I: Qual é o seu maior sonho? 

S: Não tenho grandes sonhos, quero sempre poder proporcionar o melhor para minha família. 

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

S: Aproveite bem o tempo que passa na Chazit!!! E, por favor, não quebre nada !!! (brincadeira) 

I: Uma música? 

S: VENTO NO LITORAL (LEGIÃO URBANA). 

I: Uma última frase? 

S: Não existe rua sem saída para quem sabe olhar para trás!!! 



Cantinho da Saudade (Shnat) 

Nós, da Vaadat Iton, estávamos discutindo sobre o quanto a Chazit apóia que os 

chaverim façam shnat, só que percebemos que quando uma kvutzá está no shnat 

representando a nossa tnuá não temos muito contato com eles.. Principalmente vocês, 

chanichim! E é por isso que agora teremos em cada iton uma lembrancinha da galera 

que está lá na terrinha.. E a gente aproveita o espaço pra matar as saudades! Solta a voz, 

TARA! 

Oi galerinha chazitiana! 

Estou escrevendo pra vocês direto de Israel, mais especificamente Herzlya! 

Bom, o Shnat ainda não começou, mas eu, sim, estou aqui, por causa de um casamento 

que eu tive que vir representando a família. Já dei as despedidas, com algumas pessoas 

foram muitas longas e chorosas, e outras que mal consegui me despedir pela pressa.  

Mas o que importa é que eu estou aqui. 

E a vaadat iton com seu super gps, me localizou e pediu para que eu falasse pra vocês 

minhas primeiras impressões da terrinha, minhas expectativas e etc... 

Bom, como todos sabem Israel é um país onde quase nunca chove, porém desde que eu 

cheguei está chovendo praticamente todos os dias... 

A explicação é simples: em Israel chove no inverno. O que consideraríamos uma chuva 

de porte mediano, aqui é A chuva.. 

Para quem não sabe Herzlya é uma cidade um pouco ao norte de Tel Aviv, e como não 

tem quase nada pra fazer aqui em Herzlya eu e meu irmão (mais velho, não o Roni de 

Ofakim) pegamos o carro e fomos pra tel aviv...  

Fui em um Shuk (uma feira), passeei pela cidade e comi comidas típicas... 

Antes eu tinha dúvidas, mas agora faz sentido as pessoas engordarem no shnat... desde o 

momento em que eu pisei aqui até agora eu só comi quitutes fantásticos! 

Também estou bastante ansioso pro shnat em si começar, o resto da kvutzá chegar, 

irmos pra Jerusalém e etc. 

Com a ansiedade vem o frio na barriga, não sei muito bem o que esperar... Sei que vai 

ser um ano fantástico, sei que vou aprender muito e sei que vou ter experiências que 

nunca teria em qualquer outra situação. Mas mesmo assim, com todos essas certezas 

que tomei como fatos, agora e só agora que está vindo aquele frio na barriga, de virar e 

pensar:  caramba! Vou passar um ano num país seco, com frutas mutantes*, que eu não 

entendo bulhufas da língua, longe dos meus pais, da minha família, do meu gato e do 

meu cachorro (vulgos Leo e Max)! Será que vale a pena? 

Essa é uma pergunta que eu só vou poder responder daqui a 10 meses… 

Mas passar uma ano com a minha kvutzá, aprendendo, em Israel é a realização de um 

sonho, depois das incontáveis canções, esforços, machanot, momentos, peulot juntos 

não conseguiria me imaginar em qualquer lugar a não ser aqui. 

 

Aguardem que virão muitas noticias da gente! 

Beijos Tara 

*Senti que devo explicar a das frutas mutantes... sei lá o que eles fazem mas tem uns 

morangos no shuk que têm quase o tamanho de uma maçã e o morango é gigante!!! E a 

romã também!! 

(o Tara escreveu isso dia 20/02 e a galera não tinha chegado lá ainda..) 

 

 

 

 



Seção Omanut 

 

 
 



Cantinho das Vaadot 

 

 Vaadat Rádio 

 

Complete os espacinhos 

em branco: 

 

 

 Vaadat Machol 

Venha dançar e se divertir ainda mais na Chazit!!! 

Shovavim a Kovshim (2 ao 6 ano) das 12h30 as 14h!!  

Nitzanim a Peilim (7 ano em diante) das 11h as 12h30!!  

Uhuuuu... Aguardamos sua presença Sábado dia 14/03.  

Pérolas 

- Pode ser serve – serve! (Dani Ovo tentando falar self – service) 

- Ele fala inglês em espanhol, ué! (Karen falando do Agustin) 

- Vocês experenciaram.. (Taly)  

- É mesmo, o Dror deram.. (Tati G.) 

- É preciso que as pessoas se voluntarizem.. (Dani mazkir) 

- Eu já tenho maior de dezoito anos, já posso fazer o que eu quiser! (Malka, a 

malandrona) 

- Com seu cabelo desprendido! (Uri, você quis dizer... solto?) 

Piadas 

Hino da Chazit  

 -------- eifo umi atem, kulam shoalim (x2)  

-------- eizo tnuá atem chaverim (x2)  
Anu me ---------- todà la El (x2)  
Umekavim lahalot le Eretz Israel. (-----------) 

De donde e quem vocês são, todos ------------- 
(x2)  
De que tnuá são chaverim (x2)  
Somos da Chazit, graças a D´´s (x2)  

E ---------------- ir para Eretz Israel. (x2)  

Chazit Hanoar é movimento  

  
Chazit Hanoar (x2)  
Chazit Hanoar é movimento juvenil,  
tem a -------------- mais vibrante do Brasil,  
Chazit Hanoar tem lugar no coração,  
Chazit Hanoar é -----------,  
Vem, vem, vem, vem, vem, vem  
Vem que eu quero te mostrar,  
Que existe um lugar,  
Pra gente ser feliz. (Chazit, Chazit)  
Vamos juntos ------------- ,                                           
O --------------- vai 
partir,                                                        
Você tem que subir.  
 

 

Fim do Noivado 

Dois amigos se encontram depois de alguns 

anos e um deles pergunta: 

- E a Ritinha, sua noiva, como vai? 

- A, cara! Nem me fale... Nós terminamos 

tudo! 

- Sério!? Mas a Ritinha era uma garota 

lindíssima! 

- É, mas me diga uma coisa... Você se 

casaria com uma pessoa mentirosa, 

preguiçosa e infiel? 

- Não, de jeito nenhum! 

- Pois é... Ela também não! 

Qual é o cúmulo do socorro? 

Ser atropelado por uma ambulância! 

Pedrinho, porque você não fez a lição de casa? 

Porque moro em APARTAMENTO! 

 

Qual o cúmulo do salva-vidas? 

Ter uma filha chamada Socorro!!!!  

A tia pergunta pro Joãozinho:  

O que vai fazer quando for grande como a titia?  

O Joãozinho responde: - Um regime! 

 



Jogos 

QUEBRA – CABEÇAS! 

Recorte os chuguim e brinque à vontade! 

 

 
 

 
 

 
 

 

Chega dessa marmita 

Um irlandês, um mexicano e um português estavam trabalhando na construção de um edifício de 20 

andares. Eles começaram a abrir suas marmitas para almoçar e o irlandês disse, irritado: 

- Bife com repolho de novo! Se eu abrir essa maldita marmita amanhã e encontrar bife com repolho 

me jogo desse prédio! 

O mexicano abriu sua marmita e gritou: 

- Burritos de novo! Se amanhã meu almoço também for burritos, me jogo daqui! 

O português abriu a sua e disse: 

- Sardinha de novo! Se meu sanduíche amanhã for de sardinha de novo, me jogo também! 

No dia seguinte o irlandês abriu sua marmita, viu o bife com repolho e pulou para a morte. 

O mexicano abriu sua marmita, viu os burritos e pulou também. 

O português abriu o sanduíche, viu que era de sardinha e também se jogou do prédio. 

No enterro, a mulher do irlandês chorava sem parar, dizendo: 

- Se eu soubesse o quanto ele estava cansado de comer bife com repolho, eu nunca mais teria posto 

na marmita dele! 

A mulher do mexicano também chorava: 

- Eu poderia ter feito tacos! Não percebi o quanto ele estava odiando comer os burritos! 

Todos se voltaram e olharam para a esposa do português: 

- Ei, nem olhem para mim. Ele sempre fez seu próprio almoço! 


