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Editorial 
 
    Fala galera! Não sei nem por onde começar esta edição! Acho que ainda não 
compreendi a dimensão do que aconteceu no sábado passado! A festa foi 
simplesmente um sucesso, sem mais. 
    Puxa... 50 anos.. 50! É muita coisa, é muita história! 
    E nossa intenção nesta edição do iton é tentar resgatar um pouco desta história! E 
frisar a importância de não limitarmos as comemorações do nosso cinqüentenário à 
festa e só. O ano é todo comemorativo! E ainda estamos esperando a estréia do nosso 
incrível documentário! Aguardem! 
    Enquanto isso, aproveitem este iton! 
    Beijos, Nana. 

     
 Nana              Chussa             Mel               Jaddy                Rosen              VVV     Didio 
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Coluna do Mazkir 
 
E nessa edição super especial do Iton temos aqui, na 
Coluna do Maskir, o discurso que eu preparei pra nossa 
festa irada de 50 anos! Pra quem não foi, ler, pra quem 
foi, lembrar. É isso galera. 
 
Boa Tarde a todos.  

Gostaria primeiramente de parabenizar a vaadat 50 
anos pelo incrível ano de comemorações. Kol 
Hacavod por toda dedicação, pelas tardes e noites que vocês passaram na CIP, 
reuniões, hanalot e por fazer com que todos sintam o quanto esse ano é especial. 

Confesso que escrever esse discurso foi um grande desafio para mim. Falar na frente 
de mais de 800 pessoas que conhecem a Chazit há muito mais tempo do que eu não é 
só uma grande responsabilidade, é um grande kavod. 

 Mas o que falar para vocês? 

 Todos vocês viveram o que eu esta vivendo agora, uma primeira peulá, uma 
machané, algum ataque que ganhou, o primeiro sábado como madrich, casais, 
discussões de horas nas peulot, o tão sonhado shnat e esse momento, esse 
sentimento único que você só sente na Chazit. Isso tudo faz parte da nossa historia, de 
todos nos que estamos aqui e tivemos, temos e teremos a oportunidade de desfrutar 
um pouco da magia que é a Chazit.  

Vocês podem ficar tranqüilos que a Chazit esta em boas mãos, contamos com mais de 
50 peilim ativos que dedicam boa parte da sua semana para melhorar cada dia mais a 
nossa tnuá. E para o futuro, temos pelo menos 200 chanichim que todo sábado 
mostram o quão apaixonados são pela Chazit. 

A Chazit ensinou a todos que a vivenciam o quão importante é valorizar a educação 
não formal, a vivencia, as amizades, o sionismo e a nossa ideologia. 

Eu desejo, em nome da hanagá, mais 50, mais 100 anos em que a Chazit continue 
mostrando que é a melhor tnuá de São Paulo. 

Que sempre dêem continuidade ao que já começou há 50 anos atrás. E que daqui a 
alguns anos, eu possa estar aqui, e vendo um desses chanichim pequenos aqui em 
cima no meu lugar. 

Chazak vê ale, 

Dani 
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Por que você vem na Chazit? 
  
Olá família chazitiana! 
Há um tempo atrás (quando eu ainda estava na Chazit!), em plena quarta feira, eu 
estava na faculdade, pronta pra ir pra Chazit e uma amiga me perguntou: “Por que é que 
você vai tanto pra esse lugar aí? O que tanto você tem pra fazer lá?”. Na hora eu não 
sabia direito o que responder, pois na minha cabeça era tão óbvio o porquê de eu estar 
indo para lá que a pergunta me fez parar pra pensar.. Eu realmente tinha algumas coisas 
da Vaadat Bait pra fazer, mas nada que não pudesse fazer em casa; mesmo assim, eu 
queria ir para a Chazit.. Fazia alguns dias que eu não ia pra lá e estava com saudades.. “A 
Chazit é minha segunda casa”, eu respondi. “Sinto falta de lá quando não vou, mesmo 
quando eu não tenha nada pra fazer: é um lugar onde me sinto bem, onde gosto de estar, 
seja sozinho ou com amigos. É como se a Chazit fosse minha casa e meus amigos fossem 
a minha família”. Ela ficava me olhando, mas não conseguia compreender direito. “Você 
não se questiona quando vai pra sua casa. Simplesmente vai, pois é seu canto, um lugar 
que te abriga e te conforta”, e completei. “É assim que me sinto quando vou pra lá. É um 
lugar que me conforta, a qualquer fora, a qualquer momento.. é um lugar especial..”  

Depoimento da Kim – shnat 2004. 
 
 
 

E você? Por que vem na Chazit? (participação especial dos chanichim de Mordim!) 

 
 
Venho à chazit por que é o único lugar na REALIDADE onde eu posso viver um conto de 
fadas. 
Marina 

 
 

Venho à Chazit porque tudo é mágico, fora da realidade, onde me sinto feliz e tenho a 
companhia das pessoas mais especiais ! - Nathy Lahat 

 
 

Vou à Chazit porque lá eu posso rir com meus amigos, ter assuntos sérios e é onde eu 
posso estar sempre feliz ! - Mika Schnaidman 
 
 

Eu venho a Chazit porque posso ver meus amigos, e posso aprender sobre minha religião 
e sobre Israel. - José Rafael Erdman 

 
 

Venho a Chazit porque é um dos poucos lugares em que eu realmente me sinto á vontade, 
eu sinto que aquele é o meu lugar. - Tamy 
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Chazit: como era e como é! 

Como nesse ano comemorativo todos nós estamos tentando trazer para o presente 
coisas do passado da Chazit, vim contar para vocês alguns fatos muito curiosos sobre 
a nossa querida casa, revelados com exclusividade pela nossa querida Ninoca. 
Vocês sabiam que... 
No começo, a casa não tinha portão de entrada e muro? A porta de vidro, que na 
época tinha a parte metálica pintada de azul, dava direto para a rua Antônio Carlos. 
O porão antes servia como estacionamento? Havia uma saída para a rua em uma das 
paredes, e os funcionários da CIP estacionavam seus carros lá. 
No moadon havia um sofá, que era onde grupinhos se juntavam para conversar e 
fofocar? Dizem que esse sofá formou alguns casais que duram até hoje. . . 
A Nina e o Mariano, 30 anos atrás, não teriam suas salas no 2º andar da CIP, mas sim 
onde hoje fica a sala azul? Lá ficava a Sala do Sheliach e um balcão atrás do qual a 
Nina trabalhava, cuidando para que cada peulá e machané desse certo. 
E a gente nem imagina quantas outras histórias se escondem na Casa... O que será 
que vai ter mudado no ano do centenário? É esperar pra ver né!! 
Beijoooos, 
Dani (Rosh Bait 2009, mais fofinha impossível !!) 

50 motivos para vir à Chazit  

- para encontrar meus amigos 
- para ter as melhores peulot 
- para não ficar em casa bundando! 
- para fazer parte desta história 
- para ver meus madrichim 
- para zoar muito 
- para jogar futporão 
- para ir nas melhores machanot 
- para acabar com os atacantes (tentar) 
- para me sujar 
- para não tomar banho por uma semana 
- para dançar pela Chazit 
- para ir pro SHNAT 
- para aprender judaísmo 
- pelo sionismo 
- porque meu pai mandou 
- porque minha mãe mandou 
- porque eu simplesmente AMO a Chazit 
- para arranjar namorado (a) 
- porque se não a Chazit, onde? 
- para ler os itonim 
- porque é muito mais que sonho, mais que 
um sentimento, é a Chazit Hanoar 
- porque esse é meu movimento! 
- para conhecer gente dos outros snifim 
- pelo pão na chapa do VIP’S 

- pela banana com aveia e leite condensado do VIP’S 
- para esquecer que segunda tem aula 
- porque a gente tinha o Gê 
- porque a gente tem o Samy 
- porque o Samy é filho do Gê 
- porque os madrichim de Solelim são demais 
- porque os integrantes da Iton são demais 
- porque a Rosh Iton é liiinda! 
- porque a Chazit é minha segunda casa 
- pelo DIBARZINHO ™ 
- porque eu amo a Nina 
- pelas messibot 
- porque todo mundo é louco 
- para ganhar o Chodesh 
- para ir pra central 
- para acumular muitas camisetas diferentes 
- porque aqui eu aprendo de maneira divertido 
- para ser um jovem crítico e analítico 
- porque aqui eu não sou estranho sozinho 
- porque meus madrichim são meus exemplos 
- porque a harchavá é muito boa e atraente! 
- para doar várias coisas pra Kehilati 
- porque sacanim só tem na Chazit 
- para me acabar de tanta sujeira no cross 
- porque soy soy chazit, um sentimento que me faz amar, 
OLE OLE OLE OLE OLE OLE OLE 
- porque a cada dia te quero mais 
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50 anos... Direto de Israel! 

E aí Chazit SP! Como vão as coisas aí? Aqui quem escreve é o Reuben, diretamente do 
Shnat Hachshará! 
 
Espero que vocês tenham aproveitado muito a festa, porque as notícias que chegaram 
aqui foram que ela foi simplesmente inesquecível! Nós, kvutzá shnat 2009, ficamos 
super ansiosos por receber notícias e, é claro, muito chateados por não podermos ter 
compartilhado com vocês esse momento histórico… 
 
Enquanto isso, no Kibutz Revivim, em pleno calor de 45 graus, estamos com certeza 
aproveitando muito esse ano para aprender, nos divertir, discutir e fazer projetos para 
melhorar cada vez mais a nossa tnuá. É muito emocionante estar aqui ouvindo todas 
essas hístórias de como estão sendo comemorados os 50 anos desse movimento que 
participamos há tantos anos e que mudou nossas vidas de um jeito tão especial. 
Parece que foi ontem a festona dos 45, quando éramos Mordim, com as danças, 
bateria, convidados… 
 
Aqui no Shnat, temos a oportunidade de entender mais ainda o tamanho da nossa 
tnuá. É muito gostoso estar em Israel e conhecer tanta gente diferente que passou 
pela Chazit, fez aliá e continuou identificado com a nossa ideologia e a nossa camisa: 
nossos madrichim do Shnat, gente que dá aula no Machon LeMadrichim, que trabalha 
na Sochnut (Agência Judaica), estuda em yeshivá, é guia turístico, construiu sua vida e 
sua família aqui e trabalha nas mais diversas coisas: psicólogos, educadores, médicos, 
guias turísticos, advogados, rabinos, economistas, artistas, jornalistas e por aí vai.  
 
Falando nisso, uma coisa muito engraçada aconteceu comigo  quando estávamos em 
Jerusalém estudando no Machon. Num dia qualquer de junho, eu e o Henry estávamos 
pegando um ônibus para dar uma passeada no centro (Ben Yehuda...), quando 
encontramos ninguém mais ninguém menos do que... Sima Sztulman! Sabem aquela 
senhora que, junto com o marido David, fundou a Chazit e inclusive foi para São Paulo 
só para participar da Festa dos 50? Pois é, ela mora no mesmo bairro que a gente 
estava em Yerushalaim, e por sinal é muito gente fina! Nós conversamos um pouco, e 
ela contou várias coisas sobre gente que foi da Chazit e mora em Israel, perguntou 
quem foram nossos madrichim, lembrou da festa dos 45, contou histórias do Shnat de 
anos (bem) anteriores e, ainda por cima, na maior das simpatias, convidou a gente 
para passar quando quiser na casa dela e tomar um cafezinho! Contamos um pouco 
para ela de como estava o nosso Shnat, de como está a Chazit hoje e da animação 
geral da galera para as comemorações dos 50 anos. 
 
O encontro foi rápido, mas nos deu um super orgulho de pertencer a esse movimento 
que essa senhora tinha começado há 50 anos e ainda fala com tanta paixão. Afinal, 
nós também já fizemos e estamos fazendo a história da Chazit: me lembro 
perfeitamente de quando entrei na Chazit em 97, da minha primeira machané de Yom 
Haatzmaut com Mifkadesh no Sítio Ingá, meu primeiro ataque, o Homem Tocha, 
minhas machanot centrais, peulot, discussões, amigos e todas essas lembranças que 
só quem é Chazit entende. Aqui estamos também vivendo a Chazit todos os dias, e 
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com certeza ano que vem estaremos aí de volta transmitindo todas as nossas idéias, 
planos, projetos e sonhos para a tnuá que nos ofereceu a oportunidade incrível de 
estar um ano aqui em Israel vivendo tantas experiências incríveis. Bom, óbvio que 
ainda temos muitas outras novidades pra contar aqui do Shnat, mas vamos deixar 
para outra vez porque eu já falei demais. Só queria deixar aqui registrado que, além de 
2009 ser um ano muito especial para a Chazit São Paulo, nossa kvutzá não esteve na 
festa mas está comemorando o quinquagésimo aniversário da nossa tnuá com o 
melhor ano das nossas vidas e com o melhor Shnat da história... 
 
Muitos abraços para todos, e mais uma vez um mega PARABÉNS para a Chazit! 
 

                         
 
Chazak VeAlê, 
Reuben e Kvutzá Shnat 2009 
 

Falando nisso... DIBARZINHO! 
Nesse clima de 50 motivos pra vir à Chazit e de Shnat, por que não listar (dois mil e) DEZ 
motivos para ajudar a kvutzá shnat a ir embora logo? 

 
- ajudar é mitzvá 
- as comidas do Dibarzinho são animais 
- a samba canção é incrivelmente linda 
- sem eles talvez o chão da chazit pare de afundar 
- quem vê cara não vê coração (????????) 
- um ano sem o Marquinhos 
- um ano sem o Guilad 
- um ano sem os gritos da Camilinha 
- um ano sem as meninas do Rena 
- um ano sem o Chul.. ah, nãaaaaaao! Ele vai ficar de qualquer forma! 
 

Galera, ajudeeeeeeeeeem! =D 
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Retrospectiva da festa 
 
A Chazit começou seu segundo semestre com o pé direito. Os primeiros sábados de 
peula foram um sucesso e no terceiro sábado do mês de Agosto aconteceu a tão 
esperada Messiba dos 50 anos da Chazit. 
Depois de muito trabalho, muitas reuniões e discussões o dia 22 de agosto chegou e, 
às 15h30m, as portas da Casa das Caldeiras foram abertas para receber os chanichim, 
peilim, pais, ex-chaverim e todos que fazem parte dessa historia.  
Com o coquetel de recepção, os convidados foram chegando e encontrando seus 
amigos, que talvez não viam há muito tempo. Os grupinhos iam se formando e tinham 
a oportunidade de tirar uma foto com a camiseta da chazit que, no final da festa 
levaram de lembrança junto com a camiseta da messiba. 
A festa começou com a apresentação de dança da lehakat da Chazit e da dança que os 
peilim preparam para a festa. Os convidados puderam se divertir com diferentes 
atrações, como mágico, caricaturista e brinquedos para as crianças. 
Para dar início aos discursos, os peilim e chanichim ensaiaram a múscia Inyan shel 
zman para cantar na festa, chamando assim todos os convidados. Os integrantes da 
vaadat 50 anos começaram falando umas palavrinhas, seguidos pelo Mazkir e depois 
pela nossa tão querida Sima Sztulman. Aproveitamos o momento para convidar a 
todos para a estréia do documentário que é o nosso grande projeto desses 50 anos. 
A festa continuou com o andar de baixo aberto, onde acontecia a balada e tinha o 
túnel do tempo com fotos, itonim e outros arquivos de Chazit. 
Ao final da festa, cantamos um parabéns pra Chazit todos juntos e pudemos ver que 
todo trabalho valeu a pena! 
Um, dos dois grandes projetos dos 50 anos foi concluído, mas agora esperamos 
ansiosos para a estréia do documentário. 
Em nome da Chazit, agradeço desde já a todos que colaboraram e fizeram, junto com 
a gente, tudo isso acontecer!  
 
Beijos, Isa (rosh festa). 
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Só Rindo! 
A seção mais engraçada do Iton!!! 
 
Entrevista com o Pail (edição especial) 
 
Nome? 
Nina. 
 
Tafkid?  
Banco, capacho, quebra-galho, muro das lamentações, enfermeira, etc. Secretária. 
 
Quando e como conheceu a Chazit?  
Não conheci: a Chazit foi entrando, entrando e quando percebi, já tinha tomado conta 
do meu coração! Estou lutando há 30 anos para tirar a Chazit da cabeça e do coração, 
mas não consigo: a Chazit grudou com super bonder e não sai mais... 
 
Você fez Shnat? 
É claro que fiz!  Não dá prá perder uma oportunidade dessas! Só que o meu Shnat foi 
no tempo em que o Mar Morto ainda estava doente. 
 
A sua “sala” sempre foi no 2º andar da CIP? 
Não.  Minha sala era na Casa da Juventude e não era sala, era uma bagunça. Um dia eu 
atravessei a rua, entrei na CIP chorando, peguei um Diretor pelos cabelos e fui 
chorando e arrastando ele até onde eu trabalhava.  Ele olhou, começou a chorar e 
depois me mudou para o 2º andar da CIP.  Aí, quem chorou fui eu, de tanta emoção! 
 
Tem alguma história engraçada pra contar? 
Tenho mais de mil coisas engraçadas para contar. Não sei escolher uma só. 
 
Uma mensagem de aniversário pra Chazit:  
Chazit: continue sempre igual, sempre louca de pedra, sempre bagunçada, sempre 
uma delícia e sempre invadindo os corações de todos. 
 
 
PIADAS DO BALACOBACO  
 
Qual é o cúmulo do socorro?  
R: Ser atropelado por uma ambulância!  
  
Pedrinho, por que você não fez a lição de casa?  
R: Porque moro em APARTAMENTO!  
  
Qual o cúmulo do salva-vidas?  
R: Ter uma filha chamada Socorro! 

Aeew Manos & Minas Chazitianos  
Quem diria a Chazit faz 50 anos!!  
Bodas de Ouros para Chazit!! :) 

Um super hiper mega blaster plus 
advanced parabéns!! Rosen. 
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A tia pergunta pro Joãozinho:   
O que vai fazer quando for grande como a titia?   
O Joãozinho responde - Um regime! 

O que é um pontinho azul na grama?  
-É uma formiga de calça jeans. 

O tomate processou o quiabo. O quiabo arrumou um advogado. Qual o nome do 
filme?  
"O advogado do Quiabo". 

O português ganhou um pijama de presente, gostou tanto que só tira na hora de 
dormir.  

- Rabino, o senhor acha correto alguém lucrar com o erro dos outros?  
- É claro que não, meu filho!  
- Então me devolve a grana que eu te paguei para fazer o meu casamento.  

 
TROCADILHOS CHAZITIANOS  (novo! E continua na próxima edição) 

1- Qual é a marca do pequeno chaveiro da Chazit?  

2- Qual é a kvutzá que só vem em dia de chuva? 

3- Qual é a cor do Shnat? 

4- Quais são os tipos de boné que tem na Chazit? 
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