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NÃO ESQUEÇA 

QUE HOJE TEM 

CACHORRO – 

QUENTE! HUM! 
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Aniversariantes do mês: 

 

Mês de Abril:                  2009: Chazit Hanoar =D 

 

04: Nick 

05: Michu 

06: Tamar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial 

 

Fala Galera Chazitiana! Empolgados depois de mais um super sábado de peulá? Não 

vêem a hora de devorar seus itonim? Já estavam com saudades e mal acostumados por 

causa de 2 incríveis semanas seguidas de Iton, não é? Pois bem, nós voltamos, pra dar 

aquela alegrada no seu fim de tarde! E pra mostrar que o Iton também é um espaço onde 

podemos expressar qualquer coisa deixo aqui a minha homenagem ao Clodovil, aos 13 

anos da morte dos Mamonas Assassinas (vide melhor banda do mundo) no último dia 

02 e a pequena Isabela, cuja morte completa um ano amanhã. 

Mês de Março: 

 

30: Tati G. 

31: Vivi 
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• Sábados de chazit 

• Purim 

• * começa a dança! 
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•Sábados de chazit 

•Sem peulá 

•*Feriados 

• Pessach 
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Vaadat Iton 2009 curtindo o 

som dos Mamonas Assassinas! 

 

MANDE SEU ARTIGO 

PARA 

ITON2009@GRUPOS.COM.

BR 

 

 

 

 

 

 

 

Enquanto isso: 

 

..no Brasil: 

 

    Neste último sábado, 21/03, nós (peilim da Chazit + a kvutzá de amelim) tivemos a 

oportunidade de participar de uma palestra incrível no Netzah, com os movimentos 

juvenis de SP! A palestra foi muiiiito boa porque primeiro a Chazit estava em peso e 

isso sempre é motivante, mas principalmente pelo o que ouvimos lá! 

    O palestrante era um soldado israelense, Roy, que veio dividir conosco a experiência 

pela qual passou durante a Guerra do Líbano: ele era artilheiro em seu tanque e quando 

este foi atingido por uma bomba, ficou entre a vida e a morte! Os outros soldados de seu 

tanque acharam que ele estava morto e abandonaram o tanque sem Roy! Até que um 

soldado russo, Dimitry, seu herói, ou como ele mesmo fala “seu anjo”, entrou em seu 

tanque (Dimitry acreditava que mesmo que Roy estivesse realmente morto seu corpo 

deveria ser resgatado!), o chacoalhou e puxou suas pernas – estavam presas – com tanta 

força que Roy acordou e Dimitry percebeu que ele estava vivo, mas seu estado era 

muito grave. 

    O oficial responsável (um dos rostos mais temidos e conhecidos pela região) por 

avisar as famílias de cada cidade sobre a morte de seus respectivos filhos, pais, maridos, 

irmãos e etc já havia até visitado a casa de Roy para avisar sua família sobre seu 

delicado estado de saúde. Não me lembro ao certo tudo o que Roy machucou, fraturou, 

danificou. A cada parte do corpo que ele citava eu ficava mais surpresa por ele estar 

vivo! Lembro – me que os mais afetados foram seus pulmões! 

   Roy não lembra de nada, até mesmo achou que sua mãe estava em plena guerra 

quando a viu no hospital! 

    Se recuperou, casou após um ano, aproximadamente, mas a sua vida ainda é uma 

constante batalha. 

    O que pode ter surpreendido muitos jovens foi ouvi – lo dizer que gostaria de voltar 

ao Tzahal se pudesse, mesmo depois de tudo que lhe aconteceu. 

    Parece maluquice, mas é esse sentimento que faz com que o exército de defesa 

israelense seja o mais forte da região, que permite que o povo de Eretz Israel possa 

dormir em paz mesmo em meio a todo aquele horror e que faz com que nós, judeus de 

todo o mundo, tenhamos orgulho a cada dia mais da nossa história. 

Ju, Boná Beit e madrichá de Nitzanim. 

 

Minha 

brasília 
amarela.... 
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..em Israel: 

GILAD SHALIT  

      Este é o nome do soldado israelense seqüestrado por 

militantes palestinos em junho de 2006 e que continua 

capturado até os dias de hoje, tendo grande influência 

nas negociações entre Israel e a liderança palestina.   

      Gilad Shalit nasceu em Israel, e assim como todos 

outros cidadãos israelenses após se formar no colégio foi 

servir os três anos de serviço obrigatório no Tzahal 

(Exército de Israel). Iniciou o serviço militar em 2005 e 

optou, assim como seu irmão mais velho, por entrar em 

uma unidade de combate. Em uma manhã de domingo 

(25/06/2006), o rapaz de 20 anos foi capturado por 

militantes palestinos que atacaram um posto do exército 

israelense na Faixa de Gaza. No dia seguinte ao seqüestro 

os seqüestradores ofereceram informações sobre Shalit em 

troca da libertação de todas as mulheres palestinas e todos menores de 18 anos que 

estavam presos em Israel, proposta que não foi aceita. Nas prisões israelenses se 

encontram muitas pessoas que participaram de alguma forma em atentados terroristas 

ou tentativas de ataques a Israel. 

      Israel realizou muitos esforços diplomáticos para conseguir o retorno do soldado, 

inclusive com a ajuda de países como Egito e França (pois Gilad Shalit tinha dupla 

nacionalidade – israelense e francesa). Infelizmente, Israel não foi bem-sucedido em 

nenhuma das tentativas. Os seqüestradores chegaram a se manifestar novamente, em 

tom ameaçador, caso Israel recusasse a proposta de libertar além do que já haviam 

pedido mais mil presos, as autoridades israelenses da época recusaram e disseram: “não 

haverá negociações para liberar prisioneiros”. Ao longo dos dois anos que se seguiram 

inúmeras propostas consideradas absurdas pelo governo de Israel foram feitas em troca 

de provas de que Gilad estava vivo; até mesmo sua mãe concordou com a atitude das 

autoridades de recusar libertar os presos, ela disse: “Eu quero meu filho de volta, não 

um vídeo ou uma carta”.   

      O conflito na Faixa de Gaza, que teve início em 

dezembro de 2008 e durou aproximadamente três semanas 

envolvendo uma série de ataques de ambas as partes, trouxe à 

tona a discussão da libertação de Gilad Shalit. Nas 

negociações para estabelecer uma paz temporária, a 

devolução do soldado é um ponto fundamental. No final de 

fevereiro desse ano, o negociador israelense responsável 

pelas operações de troca de prisioneiros foi ao Egito discutir 

a questão com o responsável por intermediar as conversações, 

já que Israel e Hamas (organização terrorista cujos militantes 

são responsáveis pelo seqüestro) não se comunicam 

diretamente. Há uma proposta de libertar 450 presos em troca 

do soldado, sendo que dentre esses prisioneiros estão autores de atentados muito graves 

contra Israel. A proposta está sendo discutida e gera muita polêmica na sociedade 



israelense, é importante acompanhar os próximos passos desse processo, que é decisivo 

para a história do nosso país. 

Escrito pelo Sheliach Mariano Saragosti.      

                           

..no mundo: 

    Dois irmãos alemães afirmam ter construído a maior ferrovia de brinquedo do mundo 

com mais de sete quilômetros de comprimento.  

    A estrada de ferro, batizada de Miniatur Wunderland (Terra das Maravilhas em 

Miniatura), ocupa uma área de 1.150 m², por onde 700 trens com mais de 10.000 vagões 

percorrem um trajeto em meio a cenários que retratam regiões pitorescas dos Estados 

Unidos, Suíça, Escandinávia, Alemanha e os alpes austríacos.  

    Os ambientes percorridos pelas locomotivas são ilustrados por 900 sinais de trânsito, 

2,8 mil prédios, 4 mil carros - muitos deles com os faróis acesos - e 160 mil bonecos em 

miniatura.   

    A estrutura custou cerca de R$ 27 milhões para ser construída e está em exposição 

em Hamburgo, na Alemanha, onde 160 funcionários zelam para que nenhum detalhe do 

percurso passe despercebido aos visitantes.   

    Os gêmeos Frederick e Gerrit Braun, de 41 anos, dizem que boa parte do dinheiro foi 

arrecadada com a venda de ingressos para a exibição do modelo original da ferrovia, de 

menor extensão.   

     Eles contam ter começado a construir a estrada de ferro em 2000, inspirados por uma 

paixão de infância. Desde então, foram investidas 500 mil horas no projeto, que carrega 

mais de quatro mil quilos de aço e 700 quilos de grama artificial.  

    "Nossa idéia era construir um mundo que deixasse adultos e crianças maravilhados", 

diz Gerrit.  

    Os irmãos dizem ainda não estar satisfeitos com a magnitude da criação e esperam 

dobrar a extensão da ferrovia até 2014, quando outras centenas de trens circularão por 

paisagens francesas, italianas e britânicas.  

Entrevistando um pail 

O Iton está de volta com a coluna de entrevistas! Aqui você pode saber mais sobre 

aquele pail da Chazit cuja vida sempre foi um enigma pra você! Aqui, você pode 

descobrir o que ele faz na Chazit, fora da Chazit e etc. 

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

I: Qual o seu nome? 

L: Leonardo Bohac. 

I: Apelido? 

L: Léo. 

I: Qual shnat, snif e kvutzá? Se sua kvutzá tiver nome 

conte pra gente também! 
L: Shnat 2011, Rio De Janeiro, Bonim Alef  (Amitzim).   

I: Está  na Chazit há quanto tempo? 

L: 10 anos!  

I: O que faz dentro da Chazit? 

L: Sou madrich de Guiborim. 

I: Conhece a Chazit de SP? O que mais gosta nela? Quais as principais diferenças 

que você percebeu dos dois snifim? 
L: Já fui uma vez! Gostei muito da casa. No Rio, as pessoas costumam ir com roupas 

que possam sujar no sábado!  



I: Já foi em quantas machanot? 

L: 20. 

I: O que é a Chazit para você? 
L: TUDO.  

I: O que você faz quando não está na Chazit? 
L: Estudo, saio com os amigos, vou pra praia...  

I: O que você quer ser quando crescer? (haha) 
L: Engenheiro. 

I: Qual é o seu maior sonho? 
L: Fazer Shnat.  

I: O que aprendeu na Chazit que levará para toda vida? 
L: Aprendi muito a conviver em grupo e respeitar a diferença de cada um.  

I: Um conselho para um chanich que vem desde pequenininho na Chazit? 

L: Não deixe esse sentimento pela Chazit morrer nunca!  

I: Um conselho para um chanich que acabou de entrar na Chazit? 
L: Vá em todos os sábados machanot possíveis porque ainda há tempo! Haha!  

I: Uma última frase? 
L: Chazit, um sentimento que me faz amar! 

 

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, 

FLÁVINHA! 

Fala chaverim da Chazit!  

      Como andam as peulot por aí? Eu sei que foram poucas, mas para mim aqui em 

Israel, parece que já passou um tempão! São tantas coisas acontecendo, com dias tão 

cheios, que eu tenho a impressão de estar aqui há meses. Chegamos na terrinha num 

seminário da Chazit, com madrichim da minha kvutza do Rio, de POA de Montevideo e 

mais 5 madrichim da tnuá Noam; eramos 45. Já no primeiro dia fizemos uma prova para 

a tzevet (equipe) do Machon leMadrichim avaliarem em que nível de hebraico (a língua) 

nos estávamos. Então, seguimos para o Har Hertzl, onde estão enterrados soldados do 

Tzahal, a maioria dos primeiros ministros do país e alguns líderes sionistas (como o cara 

que deu nome ao monte – Har Hertzl). Lá rolou um tipo de abertura do Shnat Hachshara, 

porque estavam outras tnuot junto conosco, começando o programa. Cantamos o hino 

Hatikva em torno da tumba de Theodor Hertzl, jovens da América Latina dos 

movimentos juvenis Betar, Macabi Tzair, Chazit Hanoar, Avanhandava e Noam. De lá 

fomos para a Cidade Velha conhecer  Kotel Hamaaravi ( famoso Muro das 

Lamentacoes). E incrível, a cidade é linda, me senti no século V ! Tiramos muitas fotos, 

como clássicos turistas e voltamos para o hotel. No segundo dia fomos para Ruchama, o 

primeiro assentamento judaico da década de 30, num evento do KKL para todas as tnuot 

que estavam em Israel. Plantamos árvores e encontramos nossos amigos do Dror, do 

Shomer e do Netzah.  

      Tivemos várias peulot durante o seminário e no domingo fomos para Kiriat Moriah, 

o lugar em que iremos morar nos próximos 4 meses com Mexicanos, Uruguaios, 

Peruanos, Chilenos, Costa Riquenhos, Venezuelanos, Argentinos, Equatorianos, 

Colombianos, Australianos, Sul Africanos e Neozelandeses. Há pelo menos 5 

movimentos juvenis dos quais eu nunca havia ouvido falar! Tivemos duas semanas de 



adaptação com aulas preparatórias e niveladoras. Diria que três semanas foram 

suficientes para eu aprender muito espanhol, estaremos falando fluentemente no final do 

programa (temos muitas aulas e atividade em espanhol por ser a língua predominante da 

América Latina). Já tivemos tiulim (passeios) para Tel Aviv-Yafo, em que aprendemos 

sobre a criação do Estado de Israel a partir da historia da cidade de Yafo e conversamos 

com um antigo membro do Etzel (Irgun Tzvai Leumi), e para a Cidade Velha a noite. 

Somos divididos em chavurot, grupos misturados com pessoas de todas (ou quase todas) 

as tnuot. Eu estou com a Delouya na chavura Ivrit (de hebraico) do maslul hadrachati.  

      OBS: Eu, a Tati, a Sassa, a De e a Fabi estamos no Machon Hadrachati e a Re, a Lu, 

o Henry, o Reuben, o Tara e o Ariel-Avanhandava- são do Machon Nihuli. Os dois 

programas têm coisas em comum, mas a maioria das aulas são separadas e diferentes.  

      Algo que os dois Machonim tem juntos e o dia de Meoravut (ativismo). Hoje 

escolhemos em qual kvutza de Meoravut vamos ficar, e para dar-lhes uma palhinha, eu 

estou na de Tráficos de pessoas. Vamos conhecer os problemas ao redor desse assunto e 

depois bolar um projeto para tentar resolvê-los ou ao menos melhorá-los. 

Por enquanto é isso! Temos a agenda cheia, pois as aulas vão das 8h as 19:30 (com 

curtos intervalos) e muitas atividades extras de noite, sem falar nas necessidades básicas 

como lavar roupa e comprar comida para os lanchinhos, então não sobra muito tempo 

pra escrever pra vocês, considerando também que temos 15 computadores para 250 

madrichim e mais 200 chaialim que vivem aqui na Kiria também. Mas nos mandem 

noticias e perguntas, se alguém quiser, que vamos nos esforçar para responder. 

Pretendemos manter o contato!  

Chazak VeAle  

Flavinha (Kvutza Shnat 2009). 

 

 
Kvutzá Shnat 2009 (SP e Uruguai – dale Chusso!) e Avanhandavo em Eretz! 

 



Seção Omanut 

Galera, há umas duas semanas atrás rolou lá na USP uma seleção pro campeonato 

mundial de avião de papel...O evento foi patrocinado pela red bull e tinha aviões que 

voaram quase 30 metros! 

Aí, vai um deles! Só não garanto que ele voe 30 metros! Beijos, Ronny. 

 
 

Cantinho das Vaadot 

Peilim da Chazit no Lar Golda Meir  

Domingo, dia 22 de Março de 2009, aconteceu algo inédito e muito significativo na 

história da Chazit. 

A vaadat kehilati deu início ao seu primeiro projeto que consiste na interação entre 

peilim da Chazit e idosos do Lar Golda Meir. 

Neste primeiro encontro jogamos baralho e Rumikubi com os idosos, foi com certeza 

uma experiência muito legal e significativa para todos que estavam presentes. 

Trabalhar com idosos é algo muito gratificante além de ser um grande aprendizado para 

nós..  

No Lar Golda Meir existem idosos sobreviventes de guerras, órfãos de família, 

deficientes, enfim, o contato com eles foi com certeza uma lição para nossas vidas, e por 

isso queremos continuar mantendo esse vínculo para com pessoas que se sentem felizes 

ao receberem a vista de nós, jovens da Chazit. 



Queremos continuar mantendo esses encontros um entre a Chazit e o Lar Golda Meir, e 

já estamos programados para promover diferentes atividades um Domingo por mês, 

durante todo o primeiro semestre.  

Fiquem ligados, em breve a Kehilati da Chazit trará mais noticias!!  

Chazak vê Ale  

Ilana Roitman, em nome da Kehilati da Chazit (Roshá da Vaadat Kehilati 2009) 

 

 

Pérolas 

 

- “Obrigada por ter aberto essa escenssao para mim..” – Ilana Shnat 2008, a 

‘escenssão’ sempre estará aberta para você! 

- Ah, ela é legal, mas é meio imperativa (querendo dizer hiperativa) – Déia de Amelim 

e sua língua enfiada, digo, afiada.  

- Déia de Amelim e sua língua enfiada, digo, afiada. – Nana, rosh Iton, tentando fazer 

piadinha. É, não deu! 

 

Piadas 

 

O que é um pontinho amarelo em cima de uma moto? 
Ruffles, a batata da Honda. 

 

O que é um pontinho amarelo tomando sol? 
É um Fandangos querendo virar Baconzitos. 

 

O que é um pontinho verde no canto da sala? 
É uma ervilha de castigo. 

 

O que são três pontinhos verdes no canto da sala? 
É uma ervilha de castigo e mais duas dizendo "Bem feito!". 

 

O que é um pontinho verde em cima de um pontinho amarelo no canto da sala? 
É uma ervilha de castigo ajoelhada no milho. 

 

Por que a loira fica feliz quando vê um relâmpago? 
Porque acha que está sendo fotografada. 

Gente, não esqueçam!  

Hoje tem a super hiper mega ultra master 

blaster DOGADA da kvutza Shnat!!! 

e sabe o que vai ter além de hot dogs? 

Karaokê, Wii e W11!!! 

Vai ser depois do Mifkaaad! 

Então, você come hot dog, mostra seus 

dotes no karaokê, se diverte no w11 e no 

Wii e ainda fica mais 1 horinha na Chazit 

com seus amigos e madrichim! Animal, 

não? 

E quanto custa? 

Só R$10,00! 

(MAS SÓOOOOOO?) 



 

Por que as loiras não sentam na janela nos aviões? 
Para não desmanchar o penteado. 

 

Por que as loiras não comem banana? 
Porque não acham o zíper. 

 

Por que a loira colocou o dicionário para ferver? 
Para fazer sopa de letrinhas. 

 

O que é uma loira com o cabelo pintado de preto? 
Inteligência Artificial. 

 

Como uma loira tentou matar um passarinho? 
Jogando-o de cima de um penhasco. 

 

O que fazer se uma loira atirar uma granada em você? 
Puxe o pino e jogue de volta para ela. 

 

Por que a loira ficou toda orgulhosa quando resolveu um quebra-cabeça em 8 

meses? 
Porque na caixa estava escrito "de 4 a 6 anos". 

 

Jogos 

Caça-Madrichim! 

Procure os madrichim da chazit no caça-palavras. 

 

I S M F E R D O D O 

P L U T H N C U I P 

U T A M E L E L D T 

A G S N P F H B I U 

L I G J A I D K O J 

O E C P F K F B P U 

B T H N H T A L Y A 

A C U O M T S N M P 

T F L U C F I L A R 

O L E S T A M A R S 

P M T U R I S U O F 

S C A M I L I N H A 

 

 

Madrichim: Camilinha           Kanas 

                      Tamar                 Uri 

                      Chuleta               Ilana 

                      Mel                     Taly 

                      Lobato                CPF  

                      Dodô                  Didio  

 


