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São Paulo, 08 de agosto de 2009. 
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Editorial  

 

E aí, galerinha chazitiana! 

Sentiram saudades? Depois dessas férias tão longas e merecidas (afinal, ninguém é de 

ferro, né?) estamos de volta com pique total e muitas novidades! 

A primeira delas é que a vaadat está de cara nova com novos integrantes! 

Esperamos corresponder a todas as expectativas de vocês! 

Beijos da rosh da melhor vaadat (Nana, Chussa, Mel, Jaddy, Rosen, VVV, Didio). 

 

 

Mês de Agosto: 

 

02: Luana 

03: Tati Ficheman 

13: Gabi Ficheman 

16: Chuleta 

23: Lelê 

 

Coluna do Mazkir 

Queridos Chanichim e Peilim  

Nesse iton estamos estreando a coluna do mazkir. 

Agora em todo iton vocês vão ter a oportunidade de 
ler algumas palavras da pessoa que sabe tudo na 
Chazit. 

Começo dizendo que o último semestre da Chazit foi incrível, tantas peulot, chaguim, 
messibot, dogada!E pra terminar uma incrível Machané local cheia de chanichim... 



Mas agora estamos começando mais um semestre. Mas esse semestre não é um 
semestre comum porque daqui a apenas 2 semanas teremos a festa de 50 anos da 
Chazit. E depois ainda faremos a estréia do Documentário de 50 anos da Chazit. 

Fora isso, o semestre ainda conta com tudo que agente já esta acostumado. Ótimas 
peulot, chaguim,messibot,CHODESH, almoços malucos e uma maravilhosa Machané 
para encerrar. 

Então não percam um único sábado, porque como vocês acabaram de ouvir no Mifkad 
esse semestre teremos a super competição CHANICH 0 FALTA!!!(pra quem não 
entendeu eu explico de novo). Quem não faltar em nenhum sábado do semestre, 
incluindo a festa dos 50 anos ganhará um super prêmio no último sábado de Chazit. 
Não percam nenhum sábado! 

Então é isso galera, aproveitem mais um semestre, mais um ano, mais uma vida dentro 
da Chazit... porque “nunca tanta gente foi tão feliz em um só lugar”. 

Famosos beijos do Mazkir. 

É notícia no Brasil 

Ae galera!! 

Tudo bem?? Quanto tempo que não nos falamos!  

Como foi a volta as aulas?? Ops!! Esqueci! Não teve volta às aulas!! 

É isso mesmo! Para os que ainda não sabem (eu duvido, por que quem não estava 

sonhando com um adiamento do início das aulas? Hehehe) o governo de São Paulo fez 

uma recomendação para as escolas e universidades para que retardassem o início das 

aulas para o dia 17/8, pois como a Gripe Suína começou a se espalhar para o Brasil de 

forma preocupante, o governo quer dar esse tempo de duas semanas para que pessoas 

que estivessem em férias escolares e ao viajarem pegassem a gripe suína tivessem esse 

tempo para que os sintomas da mesma desaparecessem e, portanto, a pessoa deixe de ser 

um transmissor do vírus. 

E agora galera? Todo mundo volta pra Sampa, esperando ansioso o início das aulas e de 

repente ganham mais duas semanas de férias! Será que isso é tão bom assim? 

Por um lado quem não queria ter mais umas semaninhas pra dormir de madrugada e 

acordar na hora do almoço, hein? Mas por outro, vocês pensaram que por causa desse 

adiamento as aulas provavelmente também terminaram mais tarde? É isso ai! Essas duas 

semaninhas de moleza agora podem render mais duas semaninhas de muito estudo em 

Dezembro!  

Independente do posicionamento em relação a moleza ou se as aulas devem voltar logo, 

o fato é que o governo acertou ao adiar as aulas! Já pensaram como seria difícil 

controlar a gripe se uma pessoa que acabou de chegar com os sintomas vai para a escola 



e passa para todos os colegas na sala! (Provavelmente suspenderiam as aulas do ano 

todo!! Uhuul!!) Brincadeirinha galera! Hehehe 

Enfim, o governo não tinha escolha ao não ser tomar essas medidas, cabe a nós 

saudáveis aproveitarmos para adiantarmos bastante os estudos, ou tomar muito sol na 

hebraica e no Guarushalaim!  

Beijos Chaverim!  

Chussa 

Falando em Gripe Suína... foi descoberta a causa da primeira contaminação do vírus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALA CHANICH! 

 
CHAZIT HANOAR É EMOÇÃO! E de onde vem essa emoção ? 

Quando pensávamos em nossos futuros, Chazit não se encaixava nos planos. Na verdade, 

quando se falava em Chazit o que vinha em nossas mentes era um monte de gente que não 

tinham o que fazer e por isso iam para lá. 

Em dezembro de 2007 pensamos pela primeira vez em conhecer a Chazit indo pra machané, 

mas logo desistimos porque achávamos que iria ser uma coisa indiferente que a pesar de 

divertido seria só um passatempo. 

Durante mais de um ano a Chazit foi esquecida (para nós) e quando alguém falava sobre nem 

prestávamos atenção, isso só até o começo de 2009 com o seminário de Neurim que foi um 

início de uma grande jornada.  

Enfim, na Chazit porem ainda não pra valer, era apenas um modo de curtir os sábados e poder 

se encontrar com os amigos. Ao passar do tempo fomos construindo um sentimento que 

convencia cada vez mais que é a Chazit e nenhum outro. Hoje não nos imaginamos sem a 

Chazit, sem os madrichim, sem as peulót, sem nossos amigos sem os momentos. 



Se fosse pra voltar no tempo, voltaríamos em Solelim pra podermos aproveitar tudo o que 

perdemos , mas antes tarde do que nunca. 

O mais importante pra gente é o orgulho de falar que ser Neurim é... poder cantar o para tudo à 

vontade, poder falar que daqui há ‘’só’’ seis anos estaremos no nosso tão esperado shnat, poder 

aproveitas cada segundo até virar madrich e aprender muito nesses segundos, poder sonhar em 

ser aquele madrich que vai ensinar e se divertir muito com seus chanichim e pensar que ainda 

falta bastante pra isso. Ser Neurim é amar nossos queridos madrichim 2009, é sentir saudades e 

ser emo com o Didio, é ter que levantar a cabeça pra falar com a FOFA da CPF, é se aconchegar 

no colo gordinho do Marquinhos e conversar no telefone com a Pepe e contar todas as fofocas, é 

também ver o Dani ‘’que bate’’ se achando por ser mazkir e mesmo assim gostar muito dele, é 

miar as peulót e levar aquela bronca, é se arrepender e pedir desculpas, é chorar com cartinhas 

emocionais, é agüentar o adamá vê shamaim, é implorar o gemido da ti ,é fazer realmente tudo 

pra entrar no paraíso, é basicamente amar a Chazit e a nossa kvutzá mais que tudo. Machané 

Choref 2009 fez com que percebêssemos a importância que a Chazit tem nas nossas vidas então 

VEM QUE EU QUERO TE MOSTRAR QUE EXISTE UM LUGAR PRA GENTE SER 

FELIZ: CHAZIT, CHAZIT! VAMOS JUNTOS NAVEGAR VOCÊ TEM QUE SUBIR QUE O 

BARCO VAI PARTIR: CHAZIT, CHAZIT! 
 
Texto feito por: Isabella Rechtman e Natalie Lagnado. 

 

Voltando para esse clima de machané proporcionado pelas chanichot de Neurim vamos 

relembrar alguns momentos através de fotinhos! 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

ENTREVISTANDO UM PAIL!  

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: Gabriel . 

I: Apelido? 

L: Lobato, Verde, Lobs.  

I: Está  na Chazit há quanto tempo? 

L: 10 anos!  

I: O que faz dentro da Chazit? 

L: Madrich de solelim (melhor kvutzá!) e membro vaadot Chutz e Iaadut!  

I: Já foi em quantas machanot? 

L: Umas 30.  



I: O que é a Chazit para você? 

L: Chazit é o lugar onde eu cultivei grandes amizades, e que me mostrou que somos 

capazes de mudar o mundo seja com um sorriso seja com um ato maior.  

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

L: Estudo pro vestibular.  

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

L: Sou um jovem eterno.  

I: Qual é o seu maior sonho? 

L: O da padaria aqui do lado.. É gigaaaaaaante..  

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

L: Seja a mudança que quer ver no mundo.  

I: Uma última frase? 

L: Vou me divertir à pampa! 2011 na terra santa! 

 

 

 
 

 



Gafes em tribunais 

Estas são piadas retiradas do livro "Desordem no Tribunal". São  

coisas que as pessoas realmente disseram, e que foram transcritas textualmente 

pelos taquígrafos, que tiveram que permanecer calmos enquanto estes diálogos 

realmente aconteciam à sua frente. Vale a pena ler - são excelentes!  

Pergunta: Qual é a data do seu nascimento?  

Resposta: 15 de julho.  

P: Que ano?  

R: Todo ano.  

P: Essa doença, a miastenia gravis, afeta sua memória?  

R: Sim.  

P: E de que modo ela afeta sua memória?  

R: Eu esqueço das coisas.  

P: Você esquece... Pode nos dar um exemplo de algo que você tenha esquecido?  

P: Que idade tem seu filho?  

R: 38 ou 35, não me lembro.  

P: Há quanto tempo ele mora com você?  

R: Há 45 anos.  

P: Qual foi a primeira coisa que seu marido disse quando acordou naquela manhã?  

R: Ele disse, "Onde estou, Betty?"  

P: E por que você se aborreceu?  

R: Meu nome é Susan.  

P: Me diga, doutor... não é verdade que, ao morrer no sono, a pessoa só saberá que 

morreu na manhã seguinte?  

P: Seu filho mais novo, o de 20 anos...  

R: Sim.  

P: Que idade ele tem?  

P: Sobre esta foto sua... o senhor estava presente quando ela foi tirada?  

P: Então, a data de concepção do seu bebê foi 08 de agosto?  

R: Sim, foi.  

P: E o que você estava fazendo nesse dia?  

P: Ela tinha 3 filhos, certo?  

R: Certo.  

P: Quantos eram meninos?  

R: Nenhum  

P: E quantas eram meninas?  

P: Sr. Wilson, por que acabou seu primeiro casamento?  

R: Por morte do cônjuge.  

P: E por morte de que cônjuge ele acabou?  



P: Poderia descrever o suspeito?  

R: Ele tinha estatura mediana e usava barba.  

P: E era um homem ou uma mulher?  

P: Doutor, quantas autópsias o senhor já realizou em pessoas mortas?  

R: Todas as autópsias que fiz foram em pessoas mortas...  

P: Aqui na corte, para cada pergunta que eu lhe fizer, sua resposta deve ser oral, 

ok? Que escola você freqüenta?  

R: Oral.  

P: Doutor, o senhor se lembra da hora em que começou a examinar o  

corpo da vitima?  

R: Sim, a autópsia começou às 20:30.  

P: E o sr. Dennis já estava morto a essa hora?  

R: Não... Ele estava sentado na maca, se perguntando porque eu estava fazendo 

aquela autópsia nele.  

P: O senhor está qualificado para nos fornecer uma amostra de urina?  

P: Doutor, antes de fazer a autópsia, o senhor checou o pulso da vítima?  

R: Não.  

O senhor checou a pressão arterial?  

R: Não.  

P: O senhor checou a respiração?  

R: Não.  

P: Então, é possível que a vítima estivesse viva quando a autópsia começou?  

R: Não.  

P: Como o senhor pode ter essa certeza?  

R: Porque o cérebro do paciente estava num jarro sobre a mesa.  

P: Mas ele poderia estar vivo mesmo assim?  

R: Sim, é possível que ele estivesse vivo e exercendo Direito em algum lugar!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCÊ NÃO AGUENTA MAIS O 

PESSOAL DO SHNAT 2010? 

ENTÃO COMPRE NO 

BARZINHO E AJUDE A 

MANDAR ELES PRO SHNAT! 



Jogos 

Descubra o que significam as letras que estão faltando! (as letras são as iniciais da 

palavra!) 

 

7 D na S  

12 S do Z  

90 G num Â R  

39 L no V T  

0 G C é a T D C da Á  

100 C em um R  

12 M no A  

27 L no N T  

365 D no A  

60 M N H  

3 E na R S  

1 B B em um J de S  

1000 A em um M  

12 O em uma D 

 

1. Com quantos gols se ganha uma partida de futporão? 

2. Qual o verdadeiro nome do Lobato? 

3. Em que a Fanny passou no vestibular? 

4. Quem ficou com os hamsters da machané de shovalelim? 

5. Qual o sobrenome das irmãs Taly e Karen? 

6. Antes da Dani Ovo ser ovo ela era Dani ____? 

                                                        3 
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66 L da B 

52 C num B (S os C) 

4 C na B B 

18 B num C de G 

5 D em um P 

5 J em um T D B 

3 R num T 

11 J em um T D F 

4 R T um C 

29 D em F em um A B 

10 D em 2 M 

52 S em um A 

9 V T um G 

64 C num T de X 

26 L no A 

7 M do M 

(7 dias na semana, 12 signos do zodíaco, 90 graus num ângulo reto, 39 livros no velho testamento, 0 graus celcius é a 
temperatura de congelamento da água, 100 centavos em um real, 12 meses no ano, 27 livros no novo testamento, 365 dias 

em um ano, 60 minutos na hora, 3 estados na região sul, 1000 anos em um milênio, 12 ovos numa dúzia, 66 livros na bíblia, 

52 cartas num baralho (sem os coringas), 4 cores na bandeira brasileira, 18 buracos num campo de golfe, 5 dedos em um pé, 
5 jogadores em um time de basquete, 3 rodas num triciclo/ 3 retas num triângulo, 11 jogadores em um time de futebol, 4 

rodas tem um carro, 29 dias em fevereiro em um ano bissexto, 10 dedos em 2 mãos, 52 semanas em um ano, 9 vidas tem um 

gato, 64 casas num tabuleiro de xadrez, 26 letras no alfabeto, 7 maravilhas do mundo) 

 


