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Editorial:  

 

  
 

 

 

 

 

  
                                                                                                        

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fala galeraa! 

 Finalmente, depois de muita espera, chegou o tão esperado 

primeiro sábado de chazit! Gostaram de rever os amigos? Dos novos 

madrichim? Da peulá? Podem apostar que todos os peilim estão super 

pilhados e empolgados para esse ano. VAI SER INCRÍVEL!!! 

 A vaadat iton deseja à todos um ótimo recomeço nessa tnuá 

maravilhosa! Que a chazit continue bombando todos os sábados, todas 

as machanót, e que continue a ser a melhor de todas. 

 Beijinhos,  Vaadat iton 2012.   
 

 Gi(rosh) 

 Té 

 Fuks 

 Amir 

 Barbu 

 Lobato 
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Coluna do Mazkir: 
(Por Guilad) 
 
 Depois de tanto esperar nessas ferias e depois de um otimo carnaval, a 

alegria de todos os sábados está de volta nas 
nossas semanas! Sim! A chazit esta de volta e 
nada melhor do que esse primeiro sábado onde 
revemos os amigos, conhecemos os novos 
madrichim e tivemos uma super peulá na casa 
lotada! 
 Agora que começou, eu não vou perder 
nenhum sábado, espero e aconselho a todos vocês 
que não percam nenhum, pois os madrichim estão 
só começando com idéias animais e peulot que 
ficarão marcadas pro resto da vida!  
 É uma das melhores coisas desse mundo ver 
que nossa tnuá esta cheia de chanichim e que isso 
só tende a crescer durante esse ano, que vai ser 
sensacional!   

 Então a única coisa que podemos fazer é esperar e aproveitar cada 
segundo para não perder nada! 
 É isso ai galera! E que esse ano de chazit seja um dos melhores ou o 
melhor ano de vocês e da nossa querida tnuá que é a Chazit Hanoar!  
 
 Chazak VeAlê! 
 
 

 

Você Sabia?! 

(Por Amir Kramer) 
 

 Hipopotomonstrosesquipedaliofobia é o medo de palavras grandes? 

 Pensar em músculos te faz ficar mais forte? 

 A maior altura que um ovo já caiu sem quebrar foi de 213, 36 metros de 

altura? 

 O piloto da Nascar Tim Flock é o único piloto da história a fazer um pit stop 

para retirar um macaco do carro? 

 A cor que mais acalma é o azul? 

 Crometofobia ou crematofobia é o medo de dinheiro? 
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Barbu, o Corinthiano sofredor: 
(Por Gabriel Barbu) 
 
 E AÍ GALERAAAA!!!!!  
 Gostaram dos novos madrichim??!Esperamos que sim! Pois todos 
estão muito pilhados para esse SUPER ano. E com isso o tradicional iton 
chega com muitas novidades!! 
 E essa coluna vai estar recheada de conteúdo esportivo e humoristico 
como sempre! 
 E nada melhor do que começar com o Corinthians sendo campeão ano 
passado em cima do guarani da capital, pra variar. 
 E também empatando no melhor estilo Corinthians no primeiro jogo da 
libertadores, diferente do santos que arranjou a desculpa que perdeu pro 
time mais forte!hahaha( THE STRONGEST) 
 E pra não esquecer do São Paulo, quando você for paquerar uma 
garota fala que você ira amar ela até o dia que o São Paulo parar de ser 
freguês do Corinthians, AS MINA PIRA!  
 Espero que tenham gostado, pois aqui é o espaço do futuro torcedor 
campeão da libertadores! Só 13 jogos! VAI CORINTHIANS!!! 
 

 

 

Pérolas... 
(Por Sábios Chazitianos) 

 

 Você vai fazer o exame psicodélico? (Gabi Gotlib, Bonim Beit) 

 
 O Garry é um Molusculo? (Sophia Kestelman, Solelim) 

 
 A Terra é um país (Zé, Bonim Alef) 

 
 A capital de Portugal é Luiz Boa. (Teté Klass, Bogrim) 

 
 O terremoto é um pequeno movimento de terras não 

cultivadas (Fiks, Kvutza Shnat 2012) 
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Pinat Kaiamut 
(Por vaadá Kaiamut) 

ENERGIA SUSTENTÁVEL, 
הז מה ?!      

 
Fontes renováveis e sustentáveis de energia: ouvimos com frequência 

sobre estas na escola, nos jornais e em discussões sobre sustentabilidade. 
São ecologicamente boas, não há dúvida, mas por vezes somos enganados 
por algumas ideias... 
 Aqui vão algumas verdades sobre essas fontes: 

Fonte renovável não é necessariamente sustentável: A fonte hidráulica, 
por utilizar água, é renovável, mas não sustentável. Para a construção de 
usinas hidrelétricas, é preciso inundar uma área grande, o que leva à 
remoção da vida local e à formação de bolsões de metano, um gás que 
contribui para o aquecimento global. Já os biocombustíveis, apesar de seu 
impacto ambiental “nulo” (os vegetais usados absorvem em vida 
praticamente o que liberam na queima), atrapalham o cultivo de alimentos e 
contribuem para a concentração de renda no campo, o que não é 
sustentável socialmente e economicamente. 

O preço da implementação de algumas fontes é muito elevado: Do que 
adianta cobrir todo o sertão nordestino com painéis fotovoltaicos se a 
viabilidade econômica da energia solar ainda é muito baixa? Tecnologias 
como a envolvida na produção de energia solar, eólica e geotérmica ainda é 
muito alto. Se os processos forem barateados e usados em maior escala, 
serão mais viáveis. 

A energia nuclear não pode ser a válvula de escape: Não polui, produz 
altas quantidades de energia com pouca matéria prima e é viável 
economicamente. Porém, imaginem um mundo no qual os oceanos estão 
cheios de tonéis radioativos,  a Lua virou depósito de resíduos nucleares e o 
medo de que haja um acidente como o de Fukushima permeia a sociedade... 
Imaginou? Pois essa é a imagem do fim dos tempos. 
 Só teremos um planeta sustentável quando as fontes sustentáveis 
forem mais utilizadas do que as não e, dentre as primeiras, haja um 
equilíbrio. 
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      CURTA ISRAEL! 

(Por Lobato) 

 
 

Fala galera, essa é a coluna do Lobato de Israel e Sionismo, e como 
começar essa coluna senão falando dos recentes atentados a embaixada de 
Israel na India, e da tentativa de atentado na Georgia, e mesmo na Tailandia 
as embaixadas de Israel se encontram em estado de atencao. Tudo isso 
devido a suspeita de que Israel assassinou um cientista nuclear Iraniano (ja 
que o Ira esta se preparando para produzir bombas nucleares, e nao e 
segredo pra ninguem qual o "alvo-teste". 

 

  

        Siga as noticias: 

 

Atentados a Israel ocorrem na Índia e na Geórgia 
 As embaixadas israelenses em Nova Déli, na Índia, e em Tbilisi, na Geórgia, 

sofreram atentados no dia 13 de fevereiro. Em Nova Déli, um carro-bomba explodiu, 

ferindo a esposa de um dos diplomatas, um motorista e dois transeuntes. Já em 

Tbilisi, os explosivos que estavam presos a um carro da embaixada foram 

descobertos antes de seres detonados.  

 

 

Tentativa de atentado também na Tailândia 

  

Bangcoc, capital da Tailândia, também sofreu com atentados no dia 13. Dois 

dias mais tarde, foram descobertos explosivos em uma casa na capital tailandesa, os 

quais se assemelhavam aos utilizados no atentado à embaixada israelense de Nova 

Déli. A semelhança entre as bombas indica uma possível relação entre os atentados. 

 Autoridades israelenses acusaram o Irã de promover tais atentados. O Irã 

negou seu envolvimento, embora tenha ameaçado retaliar Israel por este ter 

supostamente promovido o assassinato de cientistas iranianos envolvidos no 

polêmico programa nuclear do Irã. 

 

 

#Minhaopnião 
 

Nos como judeus sionistas, temos o dever de apoiar a Israel, mas 
acima de tudo de buscar um fim a todos esses confrontos. De ódio o mundo 
já esta cheio. 
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 Como diz o conceito de Or La’Goím, (conhecido em português como 
“Luz para as Nações), Israel tem de ser o pais exemplo para todos os 
demais, então creio eu, que temos que incentivar no nosso cotidiano a paz. 
 

 
 
 
 
 

Carta para os que ficam... 
(Por Noam Rafael Kramer) 

 

 

 Faaaaaaaala galeeeeeera!  
Mataram as saudades dessa casa linda?! do 
porão?! Do Mifkad e do Moadon?! dos amigos 
que vocês não conseguiram ver nas férias?!  Muita pilha pra esse novo ano iraaaaaaaado de Chazit?! Espero que sim! Porque eu e toda minha kvutzá estamos loooucos pra ir embora amanhã! “mas perai, se a 
Chazit já começou pra onde você vai, Noam 
querido?!” Pra quem não sabe, Eu, o Fiks, a Debão, o Binho, a 
Carlessi, o Br, o Yuri, a Dani cualhete e a Déia vamos pro 
famoso e tão esperado SHNAAAAAT! É isso aí! por um ano 
estaremos em Israel, aprendendo, nos capacitando, planejando e 
nos preparando pra fazer da Chazit um lugar cada vez mais 
incrivel e maravilhoso, que da taaaaaaanta saudades nas férias, 
e que GRAÇAS A D’US JÁ COMEÇOU! então brinquem, se 
divirtam, corram, pulam, dancem, gritem (nem tanto, os 
madrichim de vocês agradecem.), e principalmente, tirem 
tuuuuuuuuudo que a Chazit pode oferecer (MAS NÃO 
ROUBEM NADA! isso também se aprende na Rua Antonio 
Carlos numero 632)! 
 Mas calma galerinha do meu coração chazitiano, a gente 
volta em 2013! enquanto isso, continuem gritando no Mifkad as 
músicas das sua kvutzót, as da Chazit, Aproveitem o friozinho 
da machané de julho, o calorzão da machané de dezembro, as 
peulot que COM CERTEZA vão ser iradas, os seus madrichim 
que são incriveis, como sempre (mas claro, agora que os 2012 tão 
viajando...nada pode ser tão incrivel assim)! 
 Então é isso aí, a gente se tromba por aí (ou não, hihi), 
beijos e mais beijos! 
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 Até 2013 (ou até o seu ataque de dezembro...) 
 Chazak Vê’ Alê 
 Nonô, Kvutzá Shnat 2012. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Arbitro da UEFA                        Soldado de Elite                          Udi Lindão 
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Homem mais alto                      Cabeleira do Zico                  Grand Mauricião 
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                           Adeus kvutzá shnar 2012!  

ATÉ 2013!!  

Chazak   

                                                                                            Ve’Alê! 
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Desafio da vaadá... 
  
 Galera, neste espaço, estamos promovendo um super 
desafio. Até o próximo ITON, queremos saber quem é capaz 
de cumprir esses quatro quesitos. 
 

 
-Vir para a Chazit com bóias no braço. 
-Passar uma peulá inteira de sombreiro. 
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-Trazer um girassol para a Chazit. 
-Fazer sua kvutzá inteira pintar o símbolo da Chazit na cara. 
 
 Se você conseguir realizar tudo, aguarde um grande prêmio!!! 

JOGOS! 
 

Para colorir... 

 
 

Você consegue achar os 7 erros? 
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