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ANIVERSÁRIANTES DOS ÚLTIMOS TEMPOS.. 
 

Mês de Junho: 

 

08: Didio 

18: Cath 

21: Dani Grynberg 

23: Tati Ring 

29: Henry 

EDITORIAL 
 

É, galera.. mais um semestre se foi, INFELIZMENTE mais uma machané acabou, as 

férias estão aí... Sábados sem Chazit... Tenso... Mas NÃAAAO! NÃO ENTRE EM 

DEPRESSÃO! Acontece, é a vida... mas semestre que vem nós voltaremos com garra 

total e super empolgados como sempre! Com peulót incríveis, almoços malucos, itonim 

de arrasar o coração, novidades ANIMAIS no Dibarzinho e muito mais! De resto, 

recomendo que todos viajem e que curtam muito as férias! Porque agora pode dar 

aquela sensaçãozinha básica de não estou fazendo nada mas é só a rotina voltar que tudo 

o que a gente mais quer são férias.. Então é isso, aproveitem muito esse Iton e muiiiiito 

as férias! 

Beijos da Vaadat mais bonita da Chazit! 

 

DICAS PARA APROVEITAR AS FÉRIAS by Nati Kanas 

 

Mês de Julho:  

 

18: Karen 

28: Ilana Roitman 

 



Rainbow Falls é um complexo de lazer ao ar livre, na Estância Turística de Ribeirão 

Pires, instalado num sítio ecológico incrustado em plena Mata Atlântica. Conta com um 

sensacional Parque Aquático com Toboáguas, Piscinas, Campo de Futebol, Quadra 

Poliesportiva, Salão de Jogos, Playground e Trilhas Ecológicas, tudo com 

acompanhamento de monitores especializados em recreação.  

A infra-estrutura de lazer se completa com Vestiários, Lanchonete, Pontos para 

Churrasco e Salão de Festas. Localizado a apenas 45 km de São Paulo. 

Com novas atrações, o Playland do Shopping Interlagos reabre suas portas. O parque 

indoor traz cerca de 82 atrações entre simuladores, equipamentos infantis e brinquedos 

que dão fichas para serem trocadas por prêmios. 

O parque traz diferentes brinquedos para todas as idades. As crianças mais novas podem 

se divertir no carrossel ou no KidPlay, uma estrutura de 11 metros de largura por 5 

metros de altura que concentra piscina de bolinhas, túneis, colchões de ar, entre outras 

aventuras. Já os maiores podem brincar nos simuladores que proporcionam ao visitante 

a sensação de participar de uma corrida de carros ou de naves espaciais. 

 

A Cidade das Abelhas é um passeio ideal para quem aprecia a natureza. Localizada 

numa extensa área da Mata Atlântica, a pequena cidade tem um parque ecológico com 

20 mil metros quadrados, onde estão instalados uma abelha gigante, feita de fibra de 

vidro, uma colmeia com paredes transparentes e a Casa do Mel, com vários tipos de mel 

para degustação grátis. 

O passeio mostra toda a importância da vida desses insetos (considerados os mais úteis 

entre as espécies), da ecologia e do lazer. Entre as atrações para as crianças, destaca-se o 

arbelhismo, uma espécie de arvorismo menos radical: em cima de uma abelha gigante 

com dez pontes diferentes e vários graus de dificuldades, é possível brincar em tubos 

circulares de 5 e 16 metros, escorregadores, pula-pula, casinha da abelhinha, escalada, 

balanças e diversos outros brinquedos. As visitas não são monitoradas e não é 

necessário agendar horário para adentrar no local. 

 

A Cia. Circense Circo Vox tem uma tenda definitiva na Chácara Santo Antônio. A 

trupe é conhecida por fazer shows com números modernos e sem a presença de animais 

ou de um mestre de cerimônias.  

Utilizando uma linguagem contemporânea, o espetáculo mistura canto, dança, imagens 

de vídeo e teatro aos números circenses habituais sem se distanciar de elementos 

fundamentais do tradicional circo. 

O local oferece também cursos de artes circenses: malabares, parada de mão, tecido e 

acrobacia. O curso pode ser feito por pessoas de todas as idades.  

 



 
 

 

ATUALIDADES 
 

Aeew Galera Chazitiana 

Lembram da ofensiva israelense sobre o território palestino de Gaza no final do 

ano passado, que tinha como objetivo acabar com o poder dos terroristas do Hamas na 

região? 

Segundo entrevista com a comissária das Nações Unidas para a Ajuda aos 

Refugiados Palestinos (UNRWA), Karen Koening AbuZayd, disponibilizada no portal 

Terra em 1 de julho de 2009, a situação humanitária em Gaza piora a cada dia desde o 

fim da ofensiva. 

De acordo com a comissária isto se dá devido ao bloqueio militar que Israel 

impôs a Gaza, só permitindo a passagem de 60% dos alimentos de que a população 

palestina em Gaza precisa; o que compromete a situação humanitária na região. Tal 

bloqueio começou em junho de 2007 quando o movimento islâmico Hamas expulsou as 

forças leais à Autoridade Nacional Palestina (ANP), presidida por Mahmoud Abbas, do 

nacionalista Fatah; para o governo israelense o fim do bloqueio se dará com à libertação 

do soldado israelense capturado há três anos pelo Hamas, Gilad Shalit. 

"Como as fronteiras não estão abertas, as coisas estão se agravando, as pessoas 

estão em piores condições a cada dia", disse AbuZayd."Se vocês acompanharam a 

situação após o conflito de Gaza (no fim do ano), viram que não mudou muita coisa. O 

fechamento (das fronteiras por Israel) continua vigente e, assim, os palestinos não 

conseguem fazer nenhum reparo, nenhuma reconstrução, porque não há materiais", 

acrescentou. 

Porém segundo entrevista do porta-voz do primeiro ministro israelense, 

disponibilizada pelo portal de notícias G1 da Globo, no dia 29/06/09, "o Hamas é o 

principal responsável pelas dificuldades da população civil em Gaza", e disse que "se a 

entrada de materiais de construção fosse autorizada, seria simplesmente impossível 

confiar que o Hamas não utilizaria os materiais para sua máquina militar". 

São proibidos todos os produtos que não pertencem às três categorias de 

produtos básicos "com fins humanitários" (alimentos, medicamentos e materiais de 

limpeza): Aparelhos elétricos como geladeiras e máquinas de lavar, peças para veículos, 

tecidos, lâmpadas, livros, instrumentos musicais, roupas e sapatos, além de inclusive 

materiais de construção como cimento e ferro, necessários para reconstruir a 

infraestrutura da Faixa de Gaza que ficou seriamente danificada depois da ofensiva 

israelense. 



            O objetivo dessa limitação aos produtos que podem entrar na Faixa de Gaza faz 

parte da tática adotada pelo governo israelense para pressionar a população palestina e 

assim tentar enfraquecer o poder do grupo terrorista Hamas na região. 

Rosen 

Quem nunca ouviu falar de uma festa de aniversário da chazit? O gostoso churras no sitio 
Ingá com direito a algodão doce e pipoca ou então a animada "chaziteria" e a dança que 
misturava as mais tradicionais músicas da chazit? 
Pois bem, você que não tem idéia do que estamos falando ou que só ouviu falar disso, 
chegou sua vez de fazer parte dessa história! 
É por esta ocasião tão especial, 50 anos da nossa tnuá, que a vaadat festa se formou e vem 
trabalhando para tornar o cinquentenário inesquecivel. 
O lugar, a comida, as atrações especiais, a música e muito mais são apenas algumas das 
escolhas que a vaada tem se preocupado para fazer desta festa um acontecimento histórico 
para todos os que estão ou ja passaram pela Chazit. 
Os 50 anos não se resumirão apenas a uma festa, e sim em um ano todo comemorativo. Além 
dos encontros de ex-bogrim e outras atividades, será lançado um documentário com 
histórias, fotos, depoimentos, ou seja, muitas lembranças de tudo que ja se passou nessa 
tnuá para que nunca seja esquecido.  
Para que isso seja possivel, junto com a vaadat festa, foi criada também a vaadat 
documentário. 
  
Não percam por esperar, logo menos mais novidades virão!! 

  
Beijos Vaadat Festa (Paty, Tati G., Fanny, Yas - Rosh: Isa Charf) 
  
CHAZIT 50 ANOS - VOCÊ FAZ PARTE DESSA 



HISTÓRIA!

 
 

 

Galera, como todos já perceberam a Chazit faz 50 anos e além de tudo que o texto 

acima contou sobre nossa comemoração resolvemos definir uma música para o nosso 

ano. Abaixo segue a letra da música em hebraico, transliterado e a tradução pra todo 

mundo saber! =D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 להתמכר ללב המתפרע

 לדמיון המתפקע

 ולאושר הנוגע

 בעומק הכאב

 

 (פזמון)

 אתה עוד תגלה את העולם

 אם תרצה או לא תרצה

 יש עוד זמן להשתנות

 מן הקצה אל הקצה

 

 אם האהבה כאבה לך

 אתמול

 אולי מחר היא לא תכאב

 אם עוד הדמעות זולגות בלי

 קול

 בסופן אולי חיוך רחב

 

 להתמכר ללב המתפרע

lehitmaker lalev hamitpare'a 

ladimyon hamitpake'a 

(ve)la'osher hanoge'a 

be'omek hake'ev 

 

[pizmon] 

Ata od tegale et ha'olam 

im tirtze o lo tirtze 

yesh od zman lehishtanot 

min hakatze el hakatze 

 

im ha'ahava ka'ava lecha 

etmol 

ulai machar hi lo tich'av 

im od hadma'ot zolgot bli 

 kol 

besofan ulai chiyuch rachav 

 

lehitmaker lalev hamitpare'a 

 עברית
 קח אותו לאט את הזמן

 העולם עוד יחכה בחוץ

 קח עוד שאיפה מן הזמן

 שתי דקות לפני ההתפכחות

Transliteração 
 

kach oto le'at et hazman 

ha'olam od yechake bachutz 

kach od she'ifa min hazman 

shtei dakot lifnei 

hahitpakchut 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESPELHO MEU ESPECIAL 

Português 

 

Tome o seu tempo devagar 

O mundo ainda espera lá fora 

Tome outra aspiração do tempo 

Dois minutos antes de enfrentar a realidade. 

 

Dedicar-se ao coração que está ficando louco 

À imaginação que explode 

E à felicidade tocante 

Nas profundezas da dor. 

 

[refrão] 

Você ainda descobrirá o mundo 

Querendo ou não 

Ainda há tempo de mudar  

De um extremo a outro.  

 

Se o amor te doeu ontem 

Talvez amanhã não doa mais 

Se ainda as lágrimas escorrem 

sem voz 

Talvez no fim terá um sorriso 

largo. 

 

Dedicar-se ao coração que 

está ficando louco 

À imaginação que explode 

E à felicidade tocante 

Nas profundezas da dor. 

 

[refrão, 2x] 

Você ainda descobrirá o 

mundo 

Querendo ou não 

Ainda há tempo de mudar 

De um extremo a outro 



Aeew galera Chazitiana andei navegando na Web e vi umas semelhanças bizarras entre 

pessoas e seus animais, vejam só: 

 



PÉROLAS 
 

"Chanichim faltando, chanichim sobrando" - Daniel (Mazkir) 

 

CPF estava falando alguma coisa daí a Cath (madricha de Solelim) diz: "Vou contar 

para sua mãe, a dona CPF" 

Aí a Tati Fishman falou: " Não, não, é a dona RG" 

 

"Eu tava com bota, aí de repente eu fiquei com muita câimbra, aí tirei a bota e fiquei 

fazendo massagem no meu pé e o Dani, de Ofakim, chegou pra mim e falou assim: 

E aí Ju tá com câimbra? 

É Dani tô com meia branca né, ele:  

Nossa você está com câimbra com meia branca, como assim? (Ju - madricha de 

omanim)" 

 

"Lelê e Ni (madricha de shovavim): 

Qual é aquela perola que agente falou? - para Hanah 

Não sei o que das veias aéreas? - para Lele 

Das vias aéreas? - Lele 

Mas não é aérea é aorta! - Ni 

É isso aí! - Ni" 

 

"Como assim? Oceano Índico, da Índia?" (Gui - madrich de Omanim) 

 

 

 



 

PARA RIR UM POUQUINHO.., 

 
Psicólogos  

 

Gravação na secretária eletrônica do Centro de Saúde Mental:  

"Obrigado por ligar para o Instituto de Saúde Mental , sua mais saudável companhia em 

seus momentos de maior loucura.  

- Se você é obsessivo e compulsivo pressione 1, repetidamente.  

- Se você é dependente, peça a alguém que pressione o 2 por você. 

- Se tem múltiplas personalidades pressione o 3,4,5, e o 6.  

- Se você é paranóico, sabemos quem é você, o que faz e o que quer. Espere na linha 

enquanto rastreamos sua chamada. 

- Se você sofre de alucinações, pressione o 7 e sua chamada será transferida para o 

Departamento de Elefantes Cor de Rosa .. 

- Se você é esquizofrênico, escute cuidadosamente e uma vozinha lhe dirá que número 

pressionar.  

- Se você é depressivo, não importa que número disque. Ninguém vai responder. 

- Se você sofre de amnésia, pressione o 8 e diga em voz alta seu nome, endereço, 

número da carteira de identidade, cic, data do nascimento, estado civil e o nome de 

solteiro de sua mãe.  

- Se você sofre de stress pós-traumático, pressione lentamente a tecla # até que alguém 

tenha piedade de você. 

- Se sofre de indecisão , deixe sua mensagem logo que escutar o bip... ou antes do bip..... 

ou depois do bip... ou durante o bip... De qualquer modo, espere o bip...  

- Se sofre de perda de memória para fatos recentes, pressione 9. - Se sofre de perda de 

memória para fatos recentes, pressione 9. - Se sofre de perda de memória para fatos 

recentes, pressione 9. - Se sofre de perda de memória para fatos recentes, pressione 9. 

- Se tem baixa auto-estima, por favor desligue. Nossos operadores estão ocupados 

atendendo pessoas importantes." 

 

Loucos  

 

E no hospício, o louco anda pelo pátio, puxando uma escova de dentes amarrada por 

uma cordinha. Passa um enfermeiro, que ironiza: -Como vai seu cachorrinho?  

-Que cachorrinho? Não ta vendo que isso daqui é uma escova de dentes?  

O enfermeiro se surpreende: -Ué, até que você não é tão louco assim! E se afasta para 

contar o caso para o diretor. E o louco para a escova: 

-Boa totó! Enganamos ele direitinho! 

 

Joãozinho  

 

O que está fazendo ajoelhado aí, Joãozinho? 

- Rezando para que o rio Amazonas passe para a Bahia, mãe. 

- Mas porquê, filho?  

- Porque foi isso que eu escrevi na prova! 

 

 

 



JOGOS 

 

 

 


