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        Agora é pra valer: COMEÇOU!
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Editorial 

Galerinha! Ainda bem que a Chazit já começou, ufa! 

Nós da nova Vaadat Iton não víamos a hora de começar a escrever os melhores 

itonim da história da Chazit! Prometemos milhões de colunas legais e interessantes 

pra vocês! Preparem-se para esse ano que TEM TUDO PARA SER SENSACIONAL! 

Madrichim irados, peulot iradas, casa irada: esse ano vai ser inesquecível! 

E claro, nós da Vadaat Iton estaremos sempre contando tudo pra vocês! 

Chazak Vê Ale 

Beijos, Debão 

Rosh Iton 2013 

 

 

          Du                                    Paulinha                                    Bia 

 

 

 

 

 

 

     Michel                                      Rodrigo                                   Debão  

  

Você se acha esquisito? CALMA, tem gente pior! A Vaadat Iton te explica algumas fobias BEM estranhas... 
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Cantinho da Hanagá 

Fala galera, 

 

Curtiram o Primeiro Sábado?? 

Com o primeiro sábado tivemos muitas novidades, não somente por que começa a 

CHAZIT (uhuuu), mas porque também descobrimos quem faz parte das vaadot e 

quem são os novos madrichim! E não aconteceu só isso, foi a chance de dar boas 

vindas a kvutzá 2012 que voltou do shnat e dar um “até logo” pra aqueles que estão 

indo pro shnat, a kvutzá 2013! 

 

Mas o ano não acaba só aqui, além do primeiro sábado esse ano também teremos 

muitos e muitos eventos legais, além das machanot de julho e de dezembro, da 

machané central (para os Ofakim e Amelim), do chodesh e de muito mais!!! 

 

Esperamos que esse ano seja inesquecível tanto para nós, quanto para vocês e vamo 

que vamo com força total!!!!! 

Um beijo enorme e Chazak veAle 

 

Hanagá 2013 

  

 

  BR                       Dé Carlessi                            Nonô                                  Dani 

Cualhete 

 Maskir                   Guizbarit                         Rosh Chinuch                       Rosh Vaadot                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Cartacloethes: compulsão que faz com que a pessoa veja mapas em todos os lugares 
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S.O.S. Vaadat Iton! 

 

E ai Galerinha, ta complicado decorar todos os novos Chuguim irados desse ano? 

Não se preocupe, a Vaada Iton te dá uma mãozinha! 

 

 RAFA          Idade: 17 anos – Hobbie: desenhar - Segredo mais obscuro: Rafa roubava a 

capricho de sua irmã Cath 

DEBÃO        Idade 20 anos - Hobbie ficar procurando cupons para ganhar enlatados de graça - 

Segredo mais obscuro: tem medo de que um urso roube suas bonecas 

THAIS          Idade 16 anos - Hobbie ouvir a gravação da aula - Segredo mais obscuro: não 

consegue dormir de luz apagada 

ZIZA             Idade 16 anos - Hobbie ficar de ponta cabeça - Segredo mais obscuro: quando era 

pequena fazia coleção de formigas amassadas 

 

DEIA            Idade 19 anos - Hobbie decorar as falas de todos os filmes que vê - Segredo mais 

obscuro: não pode comer nada laranja 

Ti                 Idade16 anos-Hobbie pesquisar sobre o zac efron na internet - Segredo mais 

obscuro: seu nome verdadeiro é Tiana Gerusa Leidi dos Santos Carvalho Lahat       

VICKY B   Idade:16 anos -Hobbie: procurar pintas na sua cadela - Segredo mais 

obscuro:  Faz xixi na cama até os dias de hoje 

LARI            Idade 16 anos -Hobbie assistir desenho animado - Segredo mais obscuro: é loira, 

mas pinta o cabelo pra que ninguém saiba 

 

TETÉ           Idade20 anos – Hobbie: ouvir musica popular boliviana - Segredo mais obscuro: 

passou 2 meses comendo só ervilhas. 

VICKY G      Idade 16 anos - Hobbie passear seu coelho 3 vezes por dia - Segredo mais 

obscuro: fez um velório para o seu peixinho dourado no ano passado 

LUCI           Idade 16 anos - Hobbie ganhar passagens para Israel - Segredo mais obscuro: 

quando come feijão parece um balão 

TIMMY        Idade 16 anos - Hobbie mudar a roupa das bonecas de suas amigas - Segredo 

mais obscuro: tem todas as temporadas de gossip girl 

 

Gamomania: obsessão de pedir as pessoas em casamento 
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DANI S         Idade 20 anos – Hobbie: tem medo de comer pipoca e perder um dente - Segredo 

mais obscuro: no dia 21 de abril (dia de Tiradentes) joga dentes no mar. 

ZÉ                Idade 17 anos - Hobbie fazer pulseiras de lã - Segredo mais obscuro: queria ser 

modelo quando pequeno 

BIA              Idade:17 anos - Hobbie assistir filmes - Segredo mais obscuro: adora assistir a 

filmes em japonês 

BELGA      Idade:22 anos -Hobbie Jogar online - Segredo mais obscuro: é finlandês! 

 

YURI           Idade 19 anos -hobbie -escalar árvores - Segredo mais obscuro: quando tinha seus 

dreads, Yuri gostava de dizer que era o Tarzan 

JOE            Idade 17 anos - Hobbie brincar de cubo mágico - Segredo mais obscuro: gosta de 

pintar um panda em sua barriga e brincar de kung fu panda. 

TAMMY N  Idade 16 anos Hobbie: cozinhar doce de ameixa preta - Segredo mais obscuro: não 

consegue ver as panteras sem chora 

MICHEL       Idade 16 anos – Hobbie: jogar FIFA 13 enquanto assovia o hino do Brasil de trás 

pra frente - Segredo mais obscuro: fica horas no espelho observando seu muque e 

desenhando dobras para fazê-los parecerem maiores. 

 

DÉ E        Idade 20 anos - Hobbie tomar sol comendo escondidinho de jiló - Segredo mais 

obscuro: come 5 barras de chocolate por dia 

RICK       Idade 18 anos – Hobbie: catar piolho do Zé - Segredo mais obscuro: seu maior 

sonho é fazer uma tatuagem na barriga 

PAULINHA  Idade 17 anos - Hobbie dançar Macarena ao contrario - Segredo mais obscuro: 

gosta de brincar de polly 

FLORA      Idade17 anos - Hobbie gosta de tocar a musica de barney e seus amigos - 

Segredo mais obscuro: gosta de comer pizza de alho todo domingo 

 

PATY      Idade 19 anos - Hobbie caçar agua vivas - Segredo mais obscuro: passar 

madrugadas assistindo TV senado 

TAMMY     Idade 18 anos – Hobbie: ler revistas de fofoca!-Segredo mais obscuro: come coxa 

de frango todos os dias no café da manhã. 

FUKS      Idade 17 anos - Hobbie pegar amostras de yogurt no shopping - Segredo mais 

obscuro: faz aulas de jazz 

TATI O       Idade 17 anos – Hobbie: analisar sapos e plantas – Segredo mais obscuro: acredita 

que foi um peixe em outra vida  

Doromania: mania de presentear todo mundo 
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SHA     Idade 18 anos - Hobbie dançar -Segredo mais obscuro: tem obsessão por corujas 

VVV          Idade 21 anos Hobbie ficar estudando os vermes - Segredo mais obscuro: tentou 

usar purpurina como pó mágico para poder voar 

DEBÃO   Idade 20 anos - Hobbie ficar procurando cupons para ganhar enlatados de graça 

Segredo mais obscuro: tem medo de que um urso roube suas bonecas 

HENRY   Idade 17 anos - Hobbie não comer nada durante as machanót- Segredo mais 

obscuro: faz chapinha no cabelo todos os dias 

 

FIKS           Idade19 anos - Hobbie fazer coleção do resto de unhas do pé dos amigos mais 

próximos 

Segredo mais obscuro: é obcecado por pinguins e tem vários posters pelo quarto 

CARLESSI Idade 19 anos - Hobbie comer quiabo - Segredo mais obscuro: tem uma horta 

secreta na garagem 

YURI           Idade 19 anos – Hobbie: escalar árvores - Segredo mais obscuro: quando tinha 

seus dreads, Yuri gostava de dizer que era o Tarzan 

 

DEIA                       Idade 19 anos -Hobbie decorar as falas de todos os filmes que vê - 

Segredo mais obscuro: não pode comer nada laranja 

DANI CUALHETE Idade 19 anos - Hobbie comer laranja desidratada enquanto desenha 

Segredo mais obscuro: acorda de madruga e fica experimentar as dentaduras dos avós 

BR                          Idade 19 anos - Hobbie patinação artística enquanto cuida de seus 

caranguejos de estimação - Segredo mais obscuro: é o irmão mais velho do Mauricião 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UUUUUUUUUFA! 

Tricotilomania: faz com que o indivíduo tenha vontade de arrancar pelos e cabelos do corpo 



Iton 2013 – 1ª Edição  2013

 

 
Minutinhos do Sheliach... 
 

 
Um lugar, Um momento, Uma oportunidade - Sempre 
diferente 
  
Todos os dias, acordamos pela manhã e seguimos a 
mesma rotina. Escola, faculdade, curso de inglês, ou outro 
curso, natação, futebol, alguns vão ao trabalho. Semana 
após semana, mês após mês. Além disto, estamos nos 
comunicando e nos relacionando de forma rotineira. Hoje 
nos falamos por facebook e através de nossos smartphones 
e pouco nos encontramos para conversar frente a frente. 
Quem nunca viu pessoas sentadas uma do lado da outra e 
as duas conversando com alguém via celular? 
Claro que é importante ir à escola, fazer cursos e trabalhar. Também é importante usar 
a tecnologia para nos comunicarmos. O problema é que estamos vivendo totalmente 
mergulhados em tudo isso e esquecendo as relações humanas, o carinho, o respeito 
ao outro e até as verdadeiras amizades. 
Não se preocupem - existe a Chazit. Este é o lugar onde tudo isto será mudado. Um 
lugar onde a rotina é quebrada e podemos aprender jogando e criar a partir de 
conteúdos judaicos e gerais. A Chazit é o lugar onde podemos deixar de lado por 
algumas horas o celular e conversar, brincar e abraçar amigos antigos e novos. A 
Chazit é um lugar onde baseados nos valores judaicos vivenciados e aprendidos 
podemos construir um mundo mais justo e melhor. 
A Chazit é um lugar diferente, que nos proporciona momentos especiais e por fim 
oportunidades únicas de relacionamento e crescimento. 
  
Ótimo e significativo ano para todos 
  
Chazak ve Alê 
André Sheliach 
 

 

 

 

 

    Hipnofobia ou Somnifobia: Medo de dormir 
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Pra você tirar de letra! 

  

Fala galera! Como estamos voltando de férias, vamos dar uma desenferrujada no 

nosso vocabulário chazitiano!? 

 

CHANICH: você! Que vem para a Chazit 

aprender se divertindo! 

 

MADRICH: educador, aquele (a) que te 

dá peulá nos sábados e nas machanot. 

 

MACHANÉ: uma semana de muita 

alegria, diversão e conteúdo com a 

galera da Chazit. 

 

PEULOT: são aquelas atividades iraaadas que você tem nos sábados de Chazit e nas 

machanot. 

 

CHUG: grupo de madrichim de uma kvutzá que preparam as peulot e machanot. 

 

KVUTZÁ: grupo de pessoas de uma mesma idade que passam pelo ciclo de Chazit 

juntas. 

 

MIFKAD: é o fim do sábado, quando a Chazit inteira se junta, são dados recados, são 

feitas divulgações de eventos, etc. 

 

HAVDALÁ: é a cerimônia do fim do Shabat, que acontece no mifkad. 

 

SHNAT: é o programa que te permite passar um ano em Israel com a sua kvutzá, com 

capacitações ligadas à tnuá, para que, em sua volta, o trabalho seja ainda mais 

efetivo. 

 

HANAGÁ: é a liderança da tnuá dividida em funções, sendo elas Rosh Chinuch 

(responsável pela educação), Rosh Vaadot (responsável pelo funcionamento e 

organização das vaadot), Guizbar (responsável pela parte financeira) e Mazkir 

(responsável por ajudar as demais funções e resolver os problemas que surgem).·. 

Aboulomania: incapacidade de tomar decisões e fazer escolhas 
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Tarbutagem 

 

E comeeeeeeeeeeeça a partida! 

E pela direita entra o nosso time iniciante! Pela primeira vez o time 

da Tarbut entra em campo no Estádio Iton, e conta com o 

número 6 Charf, número 8 Fiks, número 5 Sharon, o nosso 

grande centroavante Maurição com a número 9, e com a 

número 10 Dudu! Antes de o jogo começar, o time foi 

entrevistado e conseguimos a seguinte declaração! “Estamos 

muito felizes por poder participar desse espaço maravilhoso que 

a Chazit possui e daremos o nosso melhor”  

- Como muitos não conhecem a vaadat podia falar um pouco 

sobre?- disse o entrevistador- Claro! A Tarbut é responsável por 

trazer informação e conhecimento à Chazit como um todo, seja aos 

chanich ou aos peilim. Acho que já deu de introduções, portanto 

vamos ao ponto! A coluna vai ser sobre carros dobráveis, e não, não é 

ficção científica, filme do StarWars ou coisas do gênero. As férias já 

foram e aposto que todo mundo pegou trânsito, seja para chegar à 

praia, ao campo ou mesmo dentro de SP, e essa proposta é 

exatamente para diminuí-lo, já que se um carro ocupar menos 

espaço caberão mais carros na rua, certo? Então, voltando ao ponto, a empresa 

espanhola Hiriko em Berlin investiu US$ 87 milhões para o MIT(Aquele do filme 21, ou 

Quebrando a Banca) e o resultado é um carro dobrável(fica da metade do tamanho 

original), elétrico que cabe duas pessoas e anda muito mais rápido do que se precisa 

em uma cidade(80km/h) e faz 120km antes de precisar recarregar! É mais do que 

suficiente para ir ao Guarujá! Bom, é isso! Ótimo fim de semana à vocês! 

PS: Se alguém estiver se perguntando se carros elétricos poluem ou provocam o 

aquecimento global, nos pergunte, ou ao madrich mais perto de 

você!#DicadasemanaVamo Tarbut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escopofobia: Medo irracional de ser observado 
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Esta edição é pra VOCÊ que não aguentava mais 

ficar sem a ilustríssima... 

 

    DONA LURDES! 

 

 

 

 

 

Querida Dona Lurdes, nas férias eu e minha kvutzá saímos várias vezes... Em uma 

dessas saídas eu acabei criando sentimentos por uma menina muito especial. Me 

ajuda a conquistá-la? 

Beijos 

R.X.I.M 

 

 

 

Querido R.X.I.M., eu acho que já que vocês saíram muito durante as férias, porque 

não chamar ela para um cinema após a peulá? Você pode “sem querer” tentar 

pegar a pipoca na mesma hora que ela, e por “engano” pegar a mão dela. Depois 

da cinemada, leve ela a um excelente restaurante e do nada, BEIJE-A! 

Beijinhos não tão calorosos, 

Dona Lurdes Lindinha·. 

 

 

Dona Lurdes, preciso da sua ajuda porque eu gosto de um menino da kvutzá de 

cima (é minha shirvá esse ano) e eu não sei como conquistá-lo de vez. Não vou 

falar quem é, mas o nome começa com D e o sobrenome é K. Como eu faço??? 

Beijos desesperados, minha sobrevivência depende totalmente de você! T.T.C.K 

Catoptrofobia: aversão a espelhos 
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Pequena diva T.T.C.K., RESPIRE! 

O jeito é ficar por perto e jogar umas indiretas. Aproveita que esse ano vocês são 

da mesma shirvá e parte pra cima! Vai com tudo garota! 
Beijinhos 
Dona Lurdes Belíssima 

 

Excelentíssima Dona Lurdes, tem uma menina ruiva linda na minha kvutzá, a 

Karen, e já faz um tempo que eu percebi que estou gostando dela. Como eu posso 

falar com ela? Tenho medo de ela me rejeitar! Socooooorro!!! 
Obrigado, N.A.I. 

 
 

Olá N.A.I., não entre em pânico, não vai ajudar em nada! E não fique parado 

porque a vida não vai te levar a nenhum lugar. Fale com ela, mostre a pessoa 

maravilhosa que você é e torça para ela sentir o mesmo. Aproxime-se dela e quem 

sabe algo não rola durante o ano?! Estarei com os dedinhos cruzados! Vai que vai! 
Beijinhos 
Dona Lurdes Perfeita 

  

Coulrofobia: medo de palhaços 
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... o avião do shnat pra Israel! 

... o nosso ken! Ele está limpinho, 

vamos ajudar pra mantê-lo assim 

... incrivelmente o número de 

chanichim no primeiro sábado 

... a Mancha Verde pra segunda 

divisão do carnaval 

... o nível de água no Mar Morto, 

cada vez mais baixo 

... as escadas pra jogar futporão! 

 

 

 

 

 

Vaadat ? Hmm, o que é isso mesmo? 

Olá queridos chanichim! 

Como passaram de férias?? Aproveitaram bastante?? Ficaram com 

saudades da nossa casa e dos sábados?? Espero que sim!! 

Vim aqui falar em nome da vaadat Machol! 

Para quem não sabe, a vaadat Machol é a que organiza a dança e 

tudo que a envolve, como os ensaios, apresentações, roupas, 

festivais, etc. Porém, diferentemente da maioria das demais vaadot, 

essa não trabalha sozinha. Contamos com a colaboração e pilha dos 

peilim e chanichim dessa tnuá maravilhosa chamada Chazit! 

Porque não temos como fazer uma dança sem dançarinos, não 

é?! 

Bom, junto com os sábados, a dança voltou também!!!! 

Uhuuuuuuuuul!!! 

Então, quero convidar vocês, que estão em Nitzanim para cima e 

ainda não entraram na dança, a entrar!! Não se desespere, ainda 

dá tempo!!Temos vários projetos iraaaados para esse ano e 

queremos vocês junto com a gente! Para mostrar a cara da Chazit para todo mundo!! 

E mostrar que somos uma tnuá muito unida e forte!!Então, não se esqueçam, no 

próximo sábado, quero ver vocês às 11h com muuuuuita pilha!!! 

Chazak Vê’alê, Paulinha (rosh machol). 

Ombrofobia: medo da chuva 
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No meu tempo de Chazit... 

 

Oi, chazitianos!  

Novo ano de Chazit, nova coluna no Iton! Aqui eu vou ser a primeira a dividir uma 

história marcante na minha vida aqui, o que é bem difícil, já que são tantos momentos 

em que a nossa tnuá me marcou, mas vamos lá: 

A minha história aconteceu há alguns anos, quando eu ainda estava em Mordim, e 

minha kvutzá teve um seminário em Boituva. Em uma das noites, o Lobato veio 

acordar a gente no meio da madrugada dizendo que os nossos madrichim tinham sido 

sequestrados. Foi muito estranho acordar assim: imagine os seus madrichim sumirem 

do nada e vocês não terem noção do que está acontecendo! Algumas meninas até 

choraram! 

Enfim, nós todos saímos pelo condomínio procurando 

por eles e um cara de moto apareceu e disse para a 

gente não se meter no assunto e voltar para a casa. 

Óbvio, ninguém fez isso, nós seguimos o cara da moto 

até que encontramos nossos madrichim amordaçados 

no canto mais escuro possível, mas o cara da moto não 

estava mais lá.  

Quando nós soltamos eles, o cara da moto voltou e 

estava dirigindo ela na nossa direção, como se fosse 

atropelar a gente. Todo mundo ficou histérico e gritando no meio 

do escuro só com o farol se aproximando, cada vez mais rápido e 

mais perto, até que... 

Ele parou, desceu da moto e nossos madrichim tinham acabado 

de dar o melhor Yom Laila da vida! 

Beijos! 

Sharon – Shnat 2014 

 

  

 

 

 

 

 

Pteronofobia – medo de que te façam cosquinhas com uma pena 
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Vaadat Iton alerta: CUIDADO ao colocar suas fotos no Facebook! 

Nós Podemos estar vigiando e você pode parar aqui na nossa nova coluna!! 

Só não vale dizer que a gente não avisou.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

It’s me, Maia! 
Maia (Kovshim) 

 

“Sou caipira, pira, pora” – 

só que não 

Strogo (Amelim) 
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 Nostofobia: medo de voltar para casa 

 

“Tira logo a foto antes que 

eu caia do skate” 

                            Karenzinha (Mordim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tira logo a foto antes que 

eu caia do skate” 

Karenzinha (Mordim) 

Agora sim, você já pode 

começar o seu ano IRADO de 

Chazit! 

Até a próxima Edição, beijinhos 

da Vaadat Iton 2013 


