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ANIVERSÁRIANTES DO MÊS 
 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 
Ai que saudades de escrever aqui! 

Espero que vocês também estejam com saudades da gente! 

Sabem como é, mês com muito feriados é assim, mas estamos super pilhados e com 

uma edição muito especial pra todos vocês! 

Com depoimentos de peilim, da galera do shnat e também dos CHANICHIM! (uhul 

Mordim e Neurim!) 

Lembrem - se sempre que esse espaço também é de vocês e vocês são mais do que bem 

vindos sempre pra escrever sobre o que quiserem! 

Curtam muito esse iton porque nós curtimos muito fazê - lo! 

Beijoquinhas, Nana. 

 

ACONTECE NO BRASIL... 
    Fala galera!! 

Mês de Abril: 

25: Flavinha 

28: Julia 

Mês de Maio:  

 

04: Vivi C. 

06: Danit 

07: Nati Kanas 

07: Willy Kanas 

08: Grow 

12: Seba 

22: Malka 

25: Chussa 



    Estavam com saudades podem falar! Tempão sem iton, mas só ajudou a pilhar vocês 

mais ainda para esta edição não é?  

    Bom gente, vocês com certeza devem ter ao menos ouvido falar que o Presidente do 

Irã, Mahmoud Ahmadinejad, viria para o Brasil há pouco mais de uma semana atrás 

para tratar de negócios, e acabou não vindo certo?  

    Hoje vou explicar um pouquinho o que aconteceu para que vocês entendam o porquê 

da tamanha repercussão de sua desistência. 

Ahmadinejad é a tempos tido como um presidente racista, que comete atrocidades 

contra gays, torna a liberdade das mulheres iranianas limitadíssima, não admite a 

existência do holocausto e detesta os judeus! 

    Pouco tempo antes de o encontro ser agendado, entre o presidente Lula e o presidente 

iraniano, houve uma cúpula da ONU anti-racista em Genebra, na qual grandes líderes 

do mundo foram, entre eles, Ahmadinejad. Porém, quando subiu ao palanque para dar o 

seu discurso, ao invés de apoiar o anti-racismo, o presidente foi racista ao extremo, o 

que causou tumulto na cúpula e fez com que muitos líderes se retirassem à audiência. 

    Após isso, ocorreu aqui no Brasil grandes manifestações anti-Ahmadinejad, 

principalmente por parte de nós judeus, gays e outras partes da população que se 

sentiam ofendidas por um líder racista tal qual o presidente Iraniano estar vindo ao 

Brasil, um país renomado pela democracia e pelo anti-racismo. 

    Não se sabe se o motivo do cancelamento de sua vinda tem a ver com as 

manifestações, porém, que o governo recebeu muita pressão para que isso ocorresse é 

factual. Seja lá qual for o motivo, o mais importante é que o Brasil não denegriu a sua 

própria imagem mostrando boa fé com o presidente racista Ahmadinejad, e que nós 

fizemos a nossa parte, muita gente da Chazit esteve presente na manifestação que houve 

em São Paulo, e isso foi muito importante para demonstrarmos como temos voz! Como 

podemos ajudar a mudarem as coisas! 

    Por hoje é só galera! Espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês o 

motivo pelo qual Ahmadinejad não veio ao Brasil! 

    Beijos e Shavua Tov! 

    Chussa - Bone Guimel. 

 

ACONTECE EM ISRAEL... 
    Aeew Galera Chazitiana! 
    Nesta semana de segunda a sábado (12 à 16/5), cinco dias, o Papa Bento XVII visitou 

Israel. No primeiro dia de sua estada se reuniu com o presidente Shimon Peres, em 

Jerusalém, encontrou sobreviventes do Holocausto e disse ser contra o antissemitismo e 

que o extermínio de judeus não deve ser esquecido nem negado. 
    O papa em discurso defendeu a criação de um estado palestino e pediu livre acesso à 

Cidade Sagrada de Jerusalém a todas as pessoas.  

    Logo, para sua vinda o esquema de segurança foi reforçado com a operação “Túnica 

Branca”, oitenta mil agentes de elite da guarda da presidência vão protegê-lo enquanto 

estiver em Israel. Além disso, se encontrou com representantes de organizações 

dedicadas ao diálogo interreligioso e visitou o Museu do Holocausto Yad Vashem, em 

Jerusalém. 

    Na terça-feira ele se encontrou com os principais lideres das religiões judaica e 

mulçumana. Para isso, Bento XVI foi a Cúpula da Rocha, na Esplanada das Mesquitas, 

se encontrar com o Grão-Mufti de Jerusalém, Akram A-Sabri; além de também ir ao 

Muro das Lamentações, se encontrar com Grãos-Rabinos, e fez uma oração no 

Cenáculo de Jerusalém.  



    Na Quarta Feira o papa visitou Belém, na Cijordânia, fez uma missa na Praça da 

Manjedoura e se encontrou com o presidente palestino Mahmoud Abbas. 

    Logo, a quinta-feira será dedicada a uma visita à Basilica da Anunciação, em Nazaré 

e uma missa no Monte do Precipício. A Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, será o 

último lugar que o papa visitará, na sexta-feira, antes de retornar a Roma. 

    É isso aí, temos que estar sempre por dentro do que acontece na nossa terrinha!                                                            

Abraços, Rosen. 
 

ACONTECE NO MUNDO... 

Gripe suína! Você pergunta e o Ronny responde! 
Até agora, sabe-se que a gripe suína se trata de uma doença respiratória que teve origem 

em porcos, a partir da combinação de material genético de diferentes vírus de gripe. 

Cientistas e governos ainda buscam informações mais detalhadas sobre a doença e as 

formas de prevenção e tratamento, mas algumas das dúvidas já podem ser respondidas 

com base nos dados divulgados por governos e centros de pesquisa. 

O que é a gripe suína?  
É uma doença respiratória causada pelo vírus influenza A, chamado de H1N1. Ele é 

diferente do H1N1 totalmente humano que circula nos últimos anos, por conter material 

genético dos vírus humanos, de aves e suínos, incluindo elementos de vírus suínos da 

Europa e da Ásia.  

A gripe tem cura?  
Tem tratamento.  

Como é transmitido o vírus?  
Em casos registrados nos últimos anos, a doença foi contraída por pessoas que tiveram 

contatos com criações de porcos, mas não há registro de que o mesmo tenha acontecido 

no atual surto. Ela está sendo da mesma forma que a gripe comum: por via aérea, de 

pessoa para pessoa, por meio de espirros e tosse.  

Quais são os sintomas?  
Os sintomas em humanos são parecidos com os da gripe comum e incluem febre acima 

de 38°C, falta de apetite e tosse. Algumas pessoas com a gripe suína também relataram 

ter apresentado catarro, dor de garganta e náusea.  

Pode-se contrair a doença comendo carne de porco?  
Não. Os vírus da gripe suína não são transmitidos pela comida. O governo mexicano e a 

OMS (Organização Mundial de Saúde) descartaram qualquer risco de infecção por 

ingestão de carne de porco. De acordo com o CDC, a temperatura de cozimento (71ºC) 

destrói os vírus e as bactérias.  

Existe vacina contra esta doença?  
As vacinas normais contra a gripe são alteradas todos os anos para incluir imunização 

contra novas variedades de vírus. Segundo as autoridades mexicanas, que citam a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), a vacina existente para humanos é para uma 

cepa anterior ao vírus, com o qual não é tão eficaz. Mas como os casos confirmados de 

mortes atingiram adultos, é possível que as pessoas mais vulneráveis --crianças e 

idosos--tenham se beneficiado por serem alvo de vacinação mais regularmente que os 

adultos jovens.  

A vacina contra a gripe comum tem eficácia contra a gripe suína?  



Não se sabe. Pode haver uma prevenção, ainda que parcial, se considerado o fato de que 

os casos no México ocorreram principalmente com adultos jovens. Lá, crianças de até 3 

anos e adultos com mais de 50 vacinam-se rotineiramente contra a gripe humana.  

 

VOZ DO CHANICH (1) 
E ai Galera! Vim aqui para contar um pouco do Seminário de Mordim 2009. Tomara 

que gostem!  

     30/04/2009 saída do Seminário de Mordim 2009. O motor ligou, agora, só diversão. 

De repente um grito: Chegou! Depois de uma hora e meia de viagem... Ninguém mais 

agüentando ficar dentro daquele ônibus, naquele calor, todos deram graças a D’us! 

     Depois do mifkad, e de cantar a música do barzinho, é claro, a primeira peula 

começa! Números que nos identificam?! Acredite, teve gente que errou a data do Bat, 

que falou a data do dia em que perdeu o bvl, a data do nascimento do irmão, teve um 

que só falava de números relacionados ao Harry Potter! Pérolas que não acabavam mais. 

     O lanche da noite? melhor impossível! Falafel!(ou melhor, alhafel, pois aquele 

bolinho tinha mais alho do que massa). Depois de comer um alhafel, aquele básico papo 

no quarto dos chanichim, onde o ursinho vermelho (ursinho que deu a resposta de uma 

questão da prova de um dos integrantes da kvutzá!) foi descoberto!  

No dia seguinte... 

     Eram 8h15, nada dos madrichim acordarem (o combinado era acordar as 8h00), e 

quase a metade da kvutzá já estava acordada, jogando presidente, é claro. Deu 8h50, e 

os madrichim continuavam dormindo e 99% da kvutzá já estava acordada. Então 

resolvemos acordar os madrichim: 1, 2, 3 e ACORDAAA!!! Passaram-se 5 minutos e o 

Guilad chega com aquela cara de acabei de acordar mas ainda estou dormindo e fala:” 

Seus bobos, a gente ia acordar vocês as 9h00”!   A Gabi F. chega já animada, mas a 

GGL, pra variar ainda estava levantando. 

 O café da manhã estava na mesa, e quando todos já haviam acabado, hora da digestão! 

Todos assistindo TV globinho. Acabado um desenho os madrichim mandam a gente 

colocar roupa pra molhar. Antes da água, aquela básica rolada na grama, com 

cambalhotas, corrida de trás, frente, todos os tipos de corrida, “se pá” era um 

aquecimento! Acabou a peula, Guilad e Fabiano foram correndo para a TV assistir 

NARUTO, mas já havia terminado. Todos nós fomos para a sede, onde tinha piscina 



aquecida! Chegando lá, descobrimos o super tobogã, onde nós parecíamos umas 

crianças, aquelas que nunca brincaram de escorregar na vida. Voltamos, almoço, filme 

da tarde e malhação (a famosa hora do Shlufen Time), peula da tarde, banho, Caminho 

das Índias + Jantar com suco de gelatina (o famoso Tang de Morango), peula da noite. 

Eram 11h30, fechamento do dia, os madrichim avisam que vão dar uma saidinha para 

conhecer o condomínio, para saber dar peula de base na manhã seguinte. 1h30 da manhã 

e nada dos madrichim, Nathy Lahat começa a ficar desesperada, manda o Fabiano ligar 

para os madrichim. Para começar o Guilad: chamou, chamou e atendeu. Nada, era o 

Fuks que atendeu, Guilad havia esquecido o celular dele no quarto dos meninos; O da 

GGL estava sem bateria, e o da Gabi F. estava dando caixa postal. Fabiano, calmo, pega 

o celular de Guilad e acha o telefone do Lobato (que estava com mais alguns madrichim 

em sua casa). Ele liga, chama, chama e nada do Lobato atender. Ok, Fabiano e Nathy 

foram dormir. 2h00, 2h30 entra Juh, Lobato, Teté Klass, Uri, e Belga acordando todos e 

perguntando pelos nossos madrichim, dizendo que eles escutaram o Guilad dar um grito 

gigante, como se ele tivesse levado um tiro. Era Iom Laila. 

      No dia seguinte, as 9h00 (horário que os madrichim marcaram para nos acordar), só 

dava a Amanda e o Joe acordados, 9h30 o povo começa a acordar. 10h00, 10h e 

pouquinho os dorminhocos dos nossos madrichim acordam. E quando fomos para a 

mesa, descobrimos que Amanda e Joe, além de colocarem toda a mesa do café da 

manha, resolveram FATIAR QUEIJO E PEITO DE PERU as 8h00 da manhã! 

Realmente, eles não tinham mais nada pra 

fazer da vida! Peola na piscina, naruto 

para o Fabiano e para o Guilad, sede, 

almoço, shlufen Time, Peulá da tarde, 

criação do vídeo para a kvutza do RJ, 

dança, brigadeiro de colher, banho e à 

noite, invasão de Bonim alef + Amanda B, 

o jantar foi miojo, o alimento preferido de 

Guilad, ele até babou (é só observar a 

imagem ao lado). 

     O jantar foi na frente da TV, como 

sempre. Mas tinha um problema, na TV só 

estava passando Leilão de vaca, cavalo, 

missa, freeshop e Caminho das índias. 

Então optamos por Caminho das Índias, 

mas como o Fabiano e o Uri tem sérios problemas, nos comerciais da novela, Fabiano 

trocava de canal e Uri ia dublando. A dublagem foi mais ou menos assim : “Leilão, 

missa, anúncio, leilão, missa, anúncio”. Agora imaginem o Uri com aquele seu sotaque 

israelense misturado com o sotaque argentino falando Leilão, missa e anúncio. 

      Bonim alef + Amanda B. foram embora. Hora de lavar pratos; mas desta vez mais 

pratos, pois Bonim comeu e deixou o prato sujo de miojo de presente. Lobato e Juh 

invadem novamente a casa, mas desta vez para conversar com nossos madrichim (iii, o 

que será que esta rolando dentro daquele quarto?). Mordim começa a desconfiar desse 

vai e vem de bonim, estávamos prevendo algum acontecimento no meio da noite... 

Lobato e Juh não escapam, os obrigamos a lavar conosco os pratos do jantar. Após a 

lavagem dos pratos, começa a peula (desculpe, não podemos revelar o tema da peola. 

Proibido para menores E maiores de 14 anos), após a peula, o shmá e a conversa no 

quarto dos chanichim. 



Todos dormiam em paz, quando as 2h30 da manhã acordamos com uns gritos em nossas 

orelhas... Era o Lobato, a Juh, o Uri e a Teté K. Era Gadna. Eles se acharam sérios, mas 

não estavam, menos engaçado? Impossível! Zoação que não acabava mais!!! 

Saindo um pouco do assunto... Uma pergunta para vocês... 

O que vocês acham que Guilad, Gaby GGL e Gabi F estavam fazendo enquanto 

estávamos tendo Gadna?  

Simmm, você pensou certo! Eles estavam DORMINDO! Dizem as más línguas que os 

adolescentes tem muito sono, mais não sei não, acho que os adultos, ou pré adultos, não 

sei o que eles são (ou consideram- se ser) também tem sérios problemas de sono. Esses 

3 ai só dormem!!! 

Voltando à gadna, onde nada estava sério... 
Depois da 10ª tentativa de Lehitpaked, os Mefakedim percebem que os dois últimos 

(Sharon e Iali) sumiram! O que aconteceu? Onde eles estão? Será que eles também 

sumiram, como nossos madrichim sumiram em nosso iom laila? Agora, só eles mesmos 

sabem onde estão. Se é que sabem! 

     Do nada, depois de levarmos “bronca” dos mefakedim, pelo desaparecimento de 

Sharon e Iali, eles aparecem gritando: “ATAQUE, ATAQUE”, feito bobos. Ninguém 

acredita, MAS nossos madrichim dorminhocos aparecem falando que é verdade, que é 

ataque, pois os homens do movimento juvenil Noam + a Tati G. vieram nos atacar...A 

bandeira foi tirada do magal pelos atacantes, enquanto Tati G. reclamava, pois algo 

havia entrado em seus olhos! Enquanto procurávamos a bandeira, ouvimos a sirene da 

polícia. IHH! Ferrou! Baixou polícia! SEEMMPRE tem que ter aquele vizinho chato 

que reclama do barulho. O ataque foi miado, fomos para o mifkad, e como não achamos 

a bandeira, perdemos! Bom, perdemos o ataque porque todos nós estávamos 

despreparados, não contávamos com este acontecimento. Nathy teve que dar seus doces, 

Iali foi pego novamente para ser sujo e Joe foi obrigado a pular na piscina.  

      Ninguém com sono, aquela conversa de sempre no quarto dos chanichim até 4h30 

da manhã. Todos foram dormir e, no dia seguinte, era previsto para acordarmos às 9h00, 

pois iríamos embora as 13h30. Chuta o que aconteceu? Sim! Você acertou! Nossos 

madrichim perderam a hora! Acordamos as 11h40. Fechamos as malas e almoçamos. 

Tudo com muita pressa! 

O almoço foi macarrão, tivemos a companhia de Tati G. mais Bonim alef para nosso 

almoço. Depois de acabarmos o almoço, últimos preparativos para ir embora foram 

feitos. Descobrimos uma pixação de protetor solar na janela de um dos quartos. Os 

pixadores mais conhecidos como Joe, Iali, e Zé foram obrigados a limpar a janela, mas 

como eles não sabem limpar, deixaram a janela totalmente embaçada, sem deixar as 

pessoas verem o que havia dentro do quarto. O ônibus chegou, tiramos as fotos finais e 

embarcamos para São Paulo. Sharon escutava seu iPod roxo carbono e só falava de 

Crepúsculo, Nathy estava comendo o resto de seus doces, conversando com Tati G., 

Gabi GGL e Fabiano, Guilad estava em seu concentrado shlufen time. O resto da kvutzá, 

estava escutando as piadas sem graça de loira da Amanda e as piadas de Joe e Sô. 

Bonim alef mais o cara intruso gato estavam na frente, conversando, ou dormindo, sei 

lá.. E assim foi até o final da viagem até 

chegarmos em São Paulo. E assim 

acabou nosso super seminário! 

     Bom, por incrível que pareça, o que 

contei foi apenas um pouco de nosso 

seminário, ou melhor mini machané, 

que a propósito foi animal e, a pedidos 

da kvutza, eu agradeço a Gabyzinha, a 



Gabi F, o Guilad, a Juh, o Belga, o Lobato, o Jacks, o Uri, a Teté Klass, aos atacantes do 

Noam e a Tati G. (desculpa se eu esqueci algém), e dizer que sem eles, nosso semínario 

não seria absolutamente nada! Pois foi com eles, que tivemos as melhores peulot, e, que 

tivemos uma das nossas melhores viagens do nosso tempo de chazit! OBRIGADA!  

Beijos... Nathy Lahat, de Mordim 2009 

VOZ DO CHANICH (2)  

Oi galera! 

Me pegaram de surpresa pra escrever pro iton um pouco sobre o seminário de Neurim.  

Eu poderia descrever esse seminário em uma só palavra: IRADO! Não só pelo fato dos 

madrichim serem os melhores e os chanichim serem insuperáveis, mas pela criatividade 

das peulót (que nem foram muitas, o que transformou esse seminário em uma coisa 

bastante diferente), pela animação diária de todos e pelas noites mal dormidas ou até 

dormidas em uma cama elástica!  

Realmente foi de dar inveja pra qualquer um. E, apesar de todos os stresses, frio 

passado após um sacanim em um fim de tarde gelado, banhos mal tomados e tédio em 

alguns momentos, nada vai ser igual ou parecido ao NOSSO seminário! 

NUUUUUNCA! 

Foram várias pessoas novas, o que nos deu a oportunidade de conhecê-las e além disso, 

as incentivamos a irem na Chazit todo sábado, UHUUUUUULL! 

Digo com toda a sinceridade do mundo que o nosso seminário superou qualquer 

machané ou coisa assim! 

Bom, é isso gente, senão mato vocês de inveja! (: 

PIADINHA 

Durante a visita a  um hospital psiquiátrico, um dos visitantes 

perguntou ao diretor: 

-  Qual é o critério pelo qual vocês decidem quem precisa ser 

hospitalizado  aqui? 

- Nós enchemos uma banheira com água e  oferecemos ao doente uma 

colher, um copo e um balde e pedimos que a  esvazie. De acordo com a 

forma que ele decida realizar a missão, nós  decidimos se o 

hospitalizamos ou não. - respondeu o diretor: 

- Entendi - disse o visitante  - uma pessoa normal usaria o balde, 

que é maior que o copo e a colher. 



- Não - respondeu o diretor - uma pessoa normal tiraria a tampa  do 

ralo. O que o senhor prefere? Quarto particular ou  enfermaria? 

 

Dedicado a todos que escolheram o balde. 

-- 

(dedicadas ao Lobato!) 

- O que acontece com quem morre de gripe suína? 

- Vira espírito de porco! 

 

- O que tem cheiro de tinta azul mas parece tinta vermelha? 

- Tinta vermelha. 

 

LOIRAS 
 

- Oi gata... Qual é seu telefone?  

- Tim e o seu? 

 

- Uau! Isso aqui é uma calçada ou uma passarela de moda?  

- Hum, agora você me pegou... É que eu não sou daqui então não sei te informar... 

 

- Eu não tiro o olho de você!  

- Ainda bem, né? Senão eu fico cega! 

 

- Nossa! Eu não sabia que boneca andava!  

- Sério? Nossa, você tá por fora, hein? Já tem até Barbie que anda de bicicleta! 

 

- Que curvas, hein!  

- Nem me fala... Eu bati o carro 7 vezes pra chegar nessa festa! 

 

- Quer beber alguma coisa?  

- Ai, que bom que você apareceu, garçom! 

 

- Me dá seu telefone, vai!  

- Socorro! Um assalto!!! 

 
 

ENTREVISTANDO UM PAIL! 
 

Saiba mais sobre aqueeeela pailá!A entrevistada dessa 

semana é:  

 

I: Qual o seu nome? 

D: Daniela Schnaidman. 

 

I: Apelido? 

D: Dani, Dã, Dani ovo (fazer o que! hahaha). 

 

I: Qual shnat e kvutzá? 

D: 2010, Bonim Beit. 

 



I: O que faz dentro da Chazit? 

D: Madricha de Nitzanim, Rosh Bait e Rosh Internet. 

 

I: Está aqui há quanto tempo? 

D: 11 anos. 

 

I: Já foi em quantas machanot? 

D: Cara, umas 30! 

 

I: Momento mais marcante de uma machané: 

D: Um yom Laila que minha kvutzá teve em kovshim!! Foi tão aterrorizante que a gente 

passou o resto da machané sem dormir! 

 

I: O que mais te fascina na Chazit? 

D: A nossa casa. Acho que nada tem tanto a nossa cara quanto ela! Às vezes a gente tá 

tão acostumado que nem repara, mas ela é tão nossa! Que outra casa tem as paredes 

todas desenhadas, ou uma sala só de sofás? E o nosso porão então? É irado!! 

 

I: O que é Chazit para você? 

D: Um estilo de vida. 

 

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

D: Vou para a faculdade, para a dança, e quando dá tempo eu dou uma dormidinha. 

 

I: Qual é o seu maior sonho? 

D: Shnaaaaaaaat 

 

I: O que aprendeu na Chazit que levará para toda vida? 

D: Aprendi a trabalhar não pensando só em mim mesma, mas no bem comum. 

 

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

D: Viva cada momento da sua chanichut como se fosse o último!! Dê tudo de você no 

ataque, se emporcalhe no sacanim, vá à Chazit todo sábado! Porque essa fase passa 

voando e juro que faz falta! 

 

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

D: Não desista só porque seu madrich não é tão fofinho quanto você gostaria ou você 

ainda não está tão próximo da sua kvutzá!! Vá em vários sábados e porque não na 

machané? Não dá pra não se apaixonar! 

 

I: Uma última 

frase? 

D: Não tem pra 

ninguém... Eu vou 

pro SHNAT no 

ano que vem !!!! 

 
 
 
 
 



 

CANTINHO DA SAUDADE  
Gente, como ficamos muito tempo sem iton as notícias do Shnat estão um pouquinho 

desatualizadas! Mas mesmo assim matem as saudades da galera que representa a nossa 

tnuá em Israel e saibam um pouco sobre o que está acontecendo com eles! Hoje, com 

vocês, a ex – rosh iton Fubaaaaaaaanga! 

 

    Oi galeraaa!! 

    Como vocês estão? 

    Os últimos dias aqui em Israel foram bem emocionantes. 

    Dia 20 de Abril começou um seminário do Machon sobre SHOA E TKUMA. A 

primeira semana foi toda falando sobre shoa. O seminário começou quando fomos nas 

ruas de Jerusalém fazer um trabalho sobre o dia que se recorda dos 6 milhões de judeus 

mortos durante o holocausto, fizemos entrevistas com os israelenses, tiramos fotos, 

fizemos filmes e tudo mais. Foi incrível ver o tanto de opiniões diferentes e conhecer 

um pouquinho mais da sociedade israeli e comprovar o multiculturalismo de Israel.  

    No final da manha do dia 20, tocou a tão falada sirene. Ela tocou às dez da manhã e 

durou dois minutos. Os carros param, pessoas atravessando a rua param na faixa, 

pessoas saltam de vans, algumas pessoas (a maioria) respeitam e outros fingem que não 

há nada acontecendo.  

    Nos outros dias, fomos ao Yaad Vashem (museu que conta toda a história do 

holocausto, desde a vida dos judeus antes de tudo começar até o que aconteceu com os 

judeus que sobreviveram e com a comunidade judaica depois que tudo terminou) que 

foi muito emocionante, super pesado mas essencial. Fomos também no museu das 

crianças, assistimos um tekez em homenagem as vítimas, tivemos peulot sobre o 

assunto, uma palestra muito legal com um sobrevivente e vimos alguns filmes. 

     A segunda parte do seminário foi TKUMA (levantamento). Como muitas pessoas 

acreditam, a criação do estado teve uma ligação muito forte com a shoa. Depois do 

holocausto, o mundo passou a enxergar a necessidade da criação de um estado judeu. E 

nessa segunda parte vimos filmes incríveis sobre guerras, tivemos conversas com 

chaialim (soldados), mais peulot e passeios para lugares importantes, como o caminho 

de Burma e Latrun (onde tiramos muitas fotos com os tanques).  

    Segunda à noite(dia 27) começou Iom Hazicaron. Teve um tekez do Massa em 

homenagem as pessoas que morreram em guerras e em atentados e etc...Foi 

extremamente emocionante, o ato começou com o soar da primeira sirene (a mesma que 

tocou em iom hashoa), às oito da noite, dando início ao dia mais triste do ano em Israel.     

O país ficou em silencio novamente, ouvindo aquela sirene que parece sair de dentro de 

cada um, não da pra pensar em outra coisa alem dos soldados e das guerras, é 

impressionante. Iom hazicaron terminou na terça (28), no Har Hertzl. Lá, são enterrados 

muitos dos soldados mortos em guerras. Estavam todas as famílias e os amigos. Foi 

muito comovente. Teve um tekez com o Bibi Natanyahu (o primeiro ministro de 

Israel) e Shimon Peres (presidente). E no final, outra sirene, que foi a mais emocionante 

de todas. As famílias estavam todas muito emocionadas, havia milhares de pessoas no 

cemitério, e foi aí que nós percebemos o como esse dia é próximo dos israelenses. É 

muito raro alguém que não tenha algum parente ou amigo que tenha morrido durante 

algum combate. Não tem como não ficar pensando sobre isso durante algum tempo 

depois. 

     Na terça de noite começou Iom Haatzmaut, o dia da declaração de independência do 

estado judeu. Impressionante como há uma quebra entre os dois dias. De manhã existe 



uma tristeza muito grande pela perda dos soldados, mas a noite existe uma 

comemoração em Israel inteira para celebrar a existência do tão famoso Estado judeu. 

Foi muuuito legaal!!! Tiveram shows espalhados pelo país inteiro!!! Todo mundo com 

bandeiras de Israel de todos os tamanhos!! As crianças brincam de guerrinhas de spray 

como se fosse o carnaval no Brasil! Muita música e alegria. Foi uma experiência 

única. No dia seguinte, teve um churrasco do Machon pra todo mundo. É uma tradição 

comemorar Iom haatzmaut comendo churrasco por aqui (se bem que não se compara 

com o churrasco com picanha deliciosa do meu pai.. hehehe), jogamos futebol (incrível 

como os uruguaios jogam mal) e tomamos sol. Muito bom!  

Por enquanto é isso! 

Beijos, Fabi - na harshara! 

 

CANTINHO DAS VAADOT 

 
Recadinho da Rosh Chutz, Gaby: 
 
Galera, já reservem a data: DIA 07/06/2009 TEM O SUPER INTERTNUOT NA HEBRAICA! NÃO 
PERCAM! 
 
 
 
 

VAADAT RÁDIO 

                             

COMPLETE A MÚSICA COM AS PALAVRAS DA TABELA: 
 
 
 
 
 
 

Yo naci en ___________ 

Yo naci en ____________ 

de chiquitito fui a _________ 

me metieron en cana 

y __________ por vos cai 

por eso ahora te canto 

lo que yo  ________ en esta cancion 

vamos _________ te quiero 

te llevo adentro del _____________. 

Riviera               Jazit               siento 

 

muchas veces       corazon 



 

 

PÉROLAS 
Impressionante como a peilut se empolgou pra esse iton! 
 
- Até da bombada dogou na internet (Tati G.) 
 
- Na abrida do mar.. (Dani Makzir) 

 
 
 

 

JOGOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Agustín cantando a musica do chaves: " se vc é 
jovem anda, jovem anda, jovem anda" (ele ainda 
não entendeu o que está errado!) 

- Agustin de novo no quiz : 
- Uma dica, o nome do país tem 2 palavras! 
- África do sul! 
- Mas, Agustin, África do sul tem 3 palavras! 
- Não tem não! O “do” não vale! 

Falando em África.. 
Gaby: Tati, onde fica a Jamaica? 
Tati G.: Ué, na África! 

- Forte de forteza (Tati G.) 

Malka: Vamos pro Moadon? 
Kanas: Mas o moadon não é só as 17h30m? 

- Julia: Pedra não é feito de terra? 

- Eu vou chamar um táxi de confidência (CONFIANÇA) - Chuleta 

- Sobrecarregação.. (a rosh iton também tem seus dias de pérolas...) 

- Aí, o cara correu de assustação. (silêncio). Ops, de assustamento. (gargalhadas). Ainda não 
satisfeito, o Guilad pergunta: qual é o certo, então? Susto, Gui.. 

Ache os 7 erros na imagem ao lado! 


