
 

Iton - Chazit Hanoar, 2012 

ITON 
Chazit Hanoar 2012 



 

Iton - Chazit Hanoar, 2012 

Editorial:  

 
  

 
 

 
 
 
  
                                                                                                        
                            

 
 

 
Acesse JÁ o site da Chazit! 

 
MUITAS NOVIDADES PARA VOCÊ!! 

 
www. CHAZIT.org.br 

 

Fala galera chazitiana!! 
Mais um sábado incrível de chazit se foi.. mal podemos esperar pelo 
próximo! Levem para casa um gostinho de chazit com o Iton deste mês! 
Estamos de volta e com muitas novidades imperdíveis pra vocês! Não 
deixem de ler o TOP 10 do mês e prestem muita atenção nas notícias 
sobre Israel! Esperamos que vocês curtam muitooo!! 
Beijos 
Vaadat Iton 
 

 Gi (rosh) 
 Té 
 Fuks 
 Amir 
 Barbu 
 Lobato 
 

! !  



 

Iton - Chazit Hanoar, 2012 

Coluna do Pail: 
(Paty Secher fala sobre KONY 2012) 

 
Muitos de vocês (eu, inclusive) viram e 
compartilharam o vídeo que o Jason Russell 
produziu, mostrando as crueldades que o Joseph 
Kony faz com as crianças da Uganda. Depois de 
assistir os quase 30 minutos do vídeo, entendemos 
como as crianças são realmente invisíveis naquela 
região da África (ONG Invisble Children). 

O vídeo mostra a realidade de grande parte da 
Uganda, em que crianças são seqüestradas pelo 
exército ilegal do Kony, sendo obrigados a matar sua 
própria família. Ao final do vídeo, o diretor nos 
convida a participar de uma grande manifestação 
mundial, que pretende tornar Kony famoso aos olhos 

do mundo, para assim o exército americano poder prendê-lo, e também nos 
propõe comprar diversos produtos personalizados da campanha (pulseiras, 
camisetas, etc.) para arrecadar dinheiro para as crianças que sofrem desse 
abuso. 

A ONG do Invisble Children já arrecadou mais de 13 MILHÕES DE 
DÓLARES, mostrando seu sucesso e popularidade! 

Na reportagem do Fantástico (18/03), falaram que mais de 60% desse 
dinheiro arrecadado não foi direcionado diretamente para crianças da 
Uganda, mas sim à viagens e criação de vídeos para divulgação. Será que 
isso é mesmo verdade? 

Segundo a opinião de uma organização não-governamental nos EUA 
que serve para fiscalizar o trabalho de outras ONGs, o trabalho da Invisible 
Children é muito oportunista, ou seja, uma campanha que está se 
aproveitando do momento para fazer uma jogada de marketing. Especialistas 
no assunto confirmam que sim, Joseph Kony fez muitas coisas ruins para 
essas crianças, mas que seu poder diminuiu muito nos últimos 10 anos, e ele 
não faz mais coisas em larga escala como é mostrado no vídeo. 

Enfim, não é por causa disso que devemos passar a acreditar que tudo 
é mentira, certo? Pensar nos problemas que acontecem no mundo é sempre 
válido, seja em pequena ou larga escala. E, querendo 
ou não, milhares de crianças já sofreram com as 
maldades que o Kony fez, e não há dúvidas de que ele 
ainda continua a fazer. 
O que vale parar para pensar é: será que devemos 
mesmo acreditar em tudo o que vemos por aí?  
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Você Sabia?! 
(Por Bruno Fuks) 
 
· Cada rei de um baralho representa um grande rei da história: 
Espadas = Rei David; Paus = Alexandre, o Grande; Copas = Carlos Magno; 
e Ouros = Júlio César. 
 
· Uma gota de óleo torna 25 litros de água imprópria para o consumo. 
 
· O crocodilo não pode pôr sua língua para fora.  
 
 · Você pisca aproximadamente 25 mil vezes por dia. 
 
· Rir durante o dia faz com que você durma melhor a noite. 
  
· 110.000 pessoas tinham mais de 100 anos em 2004. 
 

 ·As maiores torcidas de futebol de Israel são do Betar de Jerusalém e do 
Macabi Haifa. 
 
 
 

Pérolas... 
(Por Sábios Chazitianos) 
 

 Vocês vão na festa à fantasia de Pessach? (Não seria Purim?)- Jaque 
Holzer, Bonim Beit 
 

 Borboleta é um mamífero? (Dani S, Bogrim) 
 
Precisamos fazer o radical da Peulá! (racional, 
talvez?)- Roni, Bonim Beit 
 
A terra é um dos planetas mais conhecidos no 
mundo. – Julia Charak, Ofakim 
 
Antes de ser criada a Justiça, todo mundo era injusto- 
Fábio Baum, Bonim Beit 
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Barbu, o Corinthiano sofredor: 
(Por Gabriel Barbu) 
 

Eae galeraaaaaa!!!  
Voltamos finalmente depois de um mês!! E estamos melhores do que 

nunca!! Então não vamos perder tempo: 
Estou escrevendo o Iton antes do jogo contra o guarani da capital, mas 

tenho certeza quenós iremos ganhar! Então já deixo a minha provocação aos 
porcos de plantão! 

E falando em Corinthians, estamos arrebentando nessa libertadores! 
Ninguém nos segura esse ano! Agora so faltam 10 jogos para o inevitável! 

Tem um timinho ai chamado Santos que acha que vai poder parar o 
coringão! Pff patifes! Ainda bem que eles tem a melhor zaga do brasil! Haha, 
PARA NOSSA ALEGRIA! 

Sem esquecer os fãs do CRÔ, de fina estampa, os são paulinos estão 
bem chateados que acabou, mas não se preocupem! O show do RICKY 
MARTIN está chegando e vai lotar o panetonne de frutinha( MORUMBI) 

Bom, é isso galera, nos vemos quando o Corinthians já tiver nas 
oitavas e os zicadores já começarem a ficar com as cuecas sujas! 

 
 
Milon (dicionário) 
(Por Lobato) 
 
Chazit Hanoar= הנוע חזית   = Frente Juvenil 
Aranha= עכביש = Acavish  
Geração= דור = Dor  
Nuvem= ענן= Anan  
Telefone celular =פלאפון = Pelefon  
Macaco = קוף=  Kof  
Melodia= מנגינה = Manginá  
Bolsa/Mochila= תיק = Tik  
Caderno= מחברת = Machberet  
Câmera fotográfica= מצלמה = Matzlemá  
Travesseiro= כרית = Carit  
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Pinat Iaadut 
(Por vaadá Iaadut) 

PESSACH 
      

 
Opa! Finamente! Pessach está chegando! Uma 

semana de feriado para quem estuda em escola 
judaica e para quem não, temos alguns dias pelo 
menos. 

Mas não só! Pessach também é a data de comer 
matzá ( ok, o gosto não é o dos melhores puro, por 
isso tem a pizza de matzá!) e quando falamos aquelas 
frases: Aquele que tem fome, que venha e coma ; hoje 

não comemos sentados, mas reclinados, durante o sêder.   
Mas que que é o Sêder? É a sequência de rezas, de comidas; já que 

sêder significa ordem.  
E porque não podemos comer pães  se essa proibição não está escrita 

na Torá? Bom, quem pensou em tradição está certo, após um certo tempo 
um costume vira regra dentro do judaísmo, como forma de manter a tradição. 
Entretanto, existem várias interpretações para isso, uma delas se relaciona 
com o fato de os judeus terem recebido a Torá no deserto. Esse fato ocorreu 
porque no deserto não havia intervenção da cultura de nenhum outro povo, 
principalmente dos egípcios, então poderia-se absorver todo o judaísmo 
puramente.  
E agora a relação com a Matzá. Se há milhares de anos nossos 
antepassados tiveram que tirar o Egito de dentro deles para entrar em Israel, 
em Canaã, na terra do Leite e do Mel, hoje também temos, mas de uma 
forma diferente. O Egito já não é mais aquele, e sim tudo o que nos aprisiona 
dentro de nós mesmos: atos errados, insegurança, medos, tentar ser alguém 
para agradar, fugir da realidade,... E esses sentimentos, essas ações, com o 
tempo, fermentam dentro de cada um e, como todo Chag(Festa Judaica) tem 
um princípio de reflexão, em Pêssach seria o momento de se desintoxicar, 
de retirar o Egito metafórico de dentro de cada um, para ser livre e continuar 
a progredir e a melhorar, a viver melhor cada dia, hora, minuto ou segundo. 
Este processo  se alonga e se alonga...e quando chegar em Rosh Hashaná 
se pensa em tudo o que passou e pensa em como melhorar, em concertar 
os erros. E esse ciclo permece para uma melhora indefinida de cada um. 
 
Chag Sameach!  
Vaadat Iaadut!  
(Jaque, Baum Dudu e Benny) 
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                    CURTA ISRAEL! 
(Por Amir Krammer) 

 
Fala galera, essa é a coluna de Israel e Sionismo. Nesse Iton 

falaremos sobre duas notícias que mostram como Israel é cada vez mais um 
país inovador, inclusivo e com um desenvolvimento surpreendente. 

Aconteceu em Israel essa semana algo que emocionou milhares de 
pessoas: uma parceria dos movimentos juvenis com o governo para ajudar 
as crianças com necessidades especiais. 

  
        Siga as noticias: 

 
 
Movimentos juvenis, em Israel, ajudam crianças com 

necessidades especiais. 

 O governo israelense junto com alguns dos maiores movimentos 
juvenis de Israel se reuniram nesse mês de março para faze uma ação em 
prol as crianças com necessidades especiais israelenses. 
 Já que no dia 21 de março se comemora o Dia Internacional da 
Síndrome de Down, os movimentos juvenis fizeram deste dia um dia para 
incluir todos as crianças com necessidades no cotidiano israelense. No caso 
dos movimentos juvenis religiosos chamaram crianças com necessidades 
especiais para completarem minianim e ajudarem em todos serviços 
religiosos do dia. Assim foi comemorado o Dia Internacional da Síndrome de 
Down na Terra Santa. 

 

#Minhaopnião 
 
Nessa semana Israel se mostrou um país com uma mentalidade muito 

evoluída, e mais uma vez mostrou como pode ser a Ór La Goym* para os 
outros países.Foi bom ver que, em Israel, pessoas com necessidades 
especiais tem a chance de serem incluídas na sociedade e no cotidiano. 
 Mas os israelenses não podem parar para pensar nos portadores de 
necessidades só uma vez por ano, tem que saber que eles estão no mundo 
todos os dias e merecem o devido respeito. 

*Como diz o conceito de ÓrLa’Goym, (conhecido em português como 
“Luz para as Nações), Israel tem que ser o pais exemplo para todos os 
demais, então creio eu, que temos que incentivar no nosso cotidiano 
inclusão social 
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 A VOZ DO CHANICH! 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Você gostou dos seus madrichim? 
 
Quais são suas expectativas para esse ano? 
 
O que você mais gosta na Chazit?  

 
Meus madrichim são bem 

legais. Esse ano vai ser muito 
bom e muito legal na Chazit. O 
que eu mais gosto é o futebol 
antes da peulá.  

Alex Klass – Shovavim 
 

 
Meus madrichim são demais! 

Quero que minha kvutzá cresça e 
que todo mundo vá nas duas 
machanót. Eu adoro as Peulót e a 
machané. 

Felipe Gottesmann- Solelim 
 

 
Eu gostei dos meus 

madrichim. Quero ganhar o 
chodesh, já que ano passado 
ficamos em segundo.Gosto de 
brincar na Chazit. 
Philipe Janssen- Omanim 
 
 

 
Achei meus madrichim 

muito legais. Quero um ano bem 
legal. Adoro as machanot! 
David Breslauer- Guiborim 
 
 
 

 
Gostei muuuuito dos 

meus madrichim. Quero ganhar 
o Chodesh e curtir muito. Amo 
a alegria que tem sempre aqui 
e a minha kvutzá. 

Dylan Klass- Kovshim 

 
Meus madrichim são 

demais. Espero que der e vier, 
sei que ano vai ser sensacional. 
Amo tudo na Chazit.  

(Pedro- Nitzanim) 
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Atualidades 
(Por Stephanie Kestelman) 
 
França presencia ataques terroristas 
  
No último mês, a França e o mundo presenciaram mortes ligadas a 
movimentos extremistas. Mohamed Mareh, de 23 anos, matou três soldados 
de origem argelina em Montauban, e um rabino e três crianças em um 
ataque a uma escola judaica em Toulouse. O assassino justificou seu ataque 
à escola com a causa palestina, afirmando que estava “punindo os judeus 
pela posição de Israel”. Seus ataques foram filmados. 
 Mareh, que não apresentava ligação com qualquer organização 
terrorista (era um “lobo solitário”, segundo Nicolau Sarkozy), morrer no dia 
22. 

 
Gostei demais dos meus 

madrichim. Quero que esse ano seja 
perfeito, com peulot iradas, machanot 
incríveis e que esse ano seja mais um 
ano inesquecível de Chazit. Adoro as 
peulot e conhecer gente nova.  
Amanda Bromberg- Neurim 
 

 
 Meus madrichim são irados e os 
melhores da Chazit.Que esse ano seja 
um ano irado e estou muito ansiosa 
para o seminário Eu amo as peulot, a 
machané e meus madrichim.  
Caroline Lermann- Mordim 
 

 
 Amei meus madrichim. Queroir 
para a Central, seminário e ganhar o 
chodesh. Amo as peulot.  
Paula Fuks- Ofakim 
 

 
 

Meus madrichim são muito 
legais e gostei muito da combinação 
entre eles. Já que estou em Amelim, 
espero aproveitar ao máximo cada 
peulá e cada momento da chanichut. 
Eu amo o sentimento que  sinto de 
cada sábado na hora do mifkad, 
cantar com toda a Chazit as 
músicas.  

Isabella Rechtman- Amelim 
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Israel em Debate  
(Por Stephanie Kestelman) 
 
FILHO DO PRIMEIRO MINISTRO BNIAMIN NETANIHAU É PUNIDO POR 
ESCAPAR DO EXÉRCITO 
Iair Netanihau, filho do primeiro ministro Bniamin Netanhiau, 
deixou seu turno do exército sem pedir autorização. Isto 
aconteceu na última sexta feira, quando o jovem deixou sua 
base em Jerusalém e foi jantar na casa dos pais que fica na 
mesma cidade. Iair não avisou ninguém e quando voltou para a 
base, a fuga já era sabida foi julgado. O filho do premiê ficará 
24 dias sem poder sair da base, por deixar o turno sem 
permissão e por ter mentido para seus superiores quando 
voltou. Curioso é que Iair é o único soldado do exercito israelense que anda 
com dois guarda-costas. Eles seguiram seu trabalho normalmente na sexta 
feira e acompanharam o jovem em sua fuga. Estavam cumprindo suas 
funções - e muito bem, diferente do filho do primeiro ministro. 
ISRAEL EM DEBATE: Não deveriam dar um desconto para o filho do 
primeiro ministro e não deixá-lo 24 dias sem sair para casa? 
 
Créditos ao nosso Sheliach, André Wajnberg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Já comprou a nova camiseta 

da CHAZIT?! 
GARANTA JÁ A SUA POR APENAS 

R$20,00  
e  

Ajude a mandar a KVUTZÁ 
SHNAT 2013 para ISRAEL!!! 

E VOCÊ!? 
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LUGARES PARA VISITAR EM  ISRAEL!! 
 
 
 

1. Flutuar no mar morto! Você que 
sempre quis saber como é ser um 
cocô no Tietê! Aqui todos tem a 
sua vez, até os que não sabem 
nada(r)! 

 
2. Tour pela cidade velha de 

Jerusalém! Quem nunca quis 
visitar o Kotel que atire a primeira 
pedra! 

 
3. Passear no Shuk HaKarmel  em 

Tel-Aviv! Uma feira em que se 
pode comprar desde doces 
árabes, até meias da Channel 
(devidamente falsificados), e o 
melhor de tudo, a preço de 
banana! 

 
4. Mergulhar no mar vermelho em 

Eilat! Maravilha atrás de maravilha 
é possível descobrir um mundo  
submerso com enorme 
abundância de vida marinha, e 
tudo isso no meio do deserto! 

 
5. Visitar o Museu do Holocausto em 

Jerusalém! Conhecer melhor a 
história recente do nosso povo, e 
muito do que sofremos não tem 
preço, há gente que diga que indo 
100 vezes a este museu, ainda 
assim haverão coisas que você 
ainda não viu. Genial. 

 
6. Ficar na ponta da cratera Ramon – 

a maior cratera do mundo 
localizada no meio do deserto,  
tem 40 km de extensão e de 2 a 
10km de largura, e com 500 
metros de profundidade algumas 
pessoas devem agradecer por não 
chover na região, senão teríamos 
o maior piscinão do mundo, 
superando o Piscinão de Ramos 
no RJ. 

 
7. Ver o por-do-sol em Tel Aviv – a 

cidade mais cosmopolita de Israel, 
tem um por do sol de dar inveja ao 
Harpoador no Rio de Janeiro. 

 
8. Visitar Massada – e conhecer a 

história dos que ali habitaram, mas 
o passeio só vale realmente se 
você subir e descer a montanha 
pelas escadas... Ufff! 

 
9. Visitar os Jardins Baha’i em Haifa 

– Uma religião pouco conhecida 
mas que preza pelo 
perfeccionismo de suas obras, os 
Jardins Baha’i são considerados 
por muitos uma das novas 
maravilhas do mundo. 

 
10. Visitar as escavações do 

Muro das lamentações – 
descobrindo e redescobrindo a 
história do nosso povo dia-a-dia!  
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