
	  

ITON 
ÓBVIO QUE EU 
VOU NA 
MACHANÉ 



Faaaaala galera chazitiana!! 

Mais um sábado incrííível de Chazit se foi e mal podemos esperar pelo 
próximo! Levem para casa um gostinho da Chazit, com muita diversão 
e conteúdo! 

A partir deste Iton, contamos com a super participação dos Amelim 
Guga, Isoca e eu! Então, não deixem de conferir a Coluna do Pré-Pail!  

As inscrições da SUUUPER, HIIIPER, MEEGA, BLAASTER, MAASTER 
machané kaitz 2013 já estão abertas!!!! 

Ainda não se inscreveu?! Tá esperando o quê?! CORRE, só falta você!! 

Chazak VêAle 
Ju Charak 

EDITORIAL 

Bia	  (ROSH)	  

Thais	  

Ju	  Isa	  

Pedrolas	  Paulinha	  Rodrigo	  

Michel	  Guga	  

NOVA E 
MELHORADA 
VAADAT ITON 

No rodapé desta edição: os 15 motivos mais PIRADOS pra você não perder a Machané!! 



Gadná com soldados israelenses	  

COLUNA DO PRÉ-PAIL 
Faaaaaaaala galera!! 

 
Pois é, o ano está acabando e faltam só 
mais dois meses para o nosso ciclo de 
chanichut chegar ao fim (aaaaahh). Por 
isso, mais do que nunca estamos mega 
pilhados e aproveitando ao máximo 
cada segundo de nossas vidas na 
chanichut! 
Nosso ano de Amelim está sendo 
IRADO e não queremos que chegue ao fim... Ao mesmo tempo, não 
vemos a hora de entrar pra peilut e iniciar um novo ciclo chazitiano!!! 
Até o final do ano participaremos da vaadat Iton, trazendo para vocês 
muita diversão, conteúdo e curiosidades! 
 
Chazak VêAle 
Ju Charak, Isoca e Guga 

- ...rania masculina! Chug só 
de homem é melhor 
 
-... pro 2o andar da CIP e se 
inscreve na machané com a 
Marli! 
 
-... o número de inscrições na 
machané! Rumo aos 300! 

-...o nível das vaadot com a 
entrada dos Amelim. 
Brincadeira galera. 
 
-...a serra pra ir pro litoral, 
mas só depois da Machané! 
 
-...o número de recuperações, 
já que os chanichim querem 
estudar pra ir na machané! 



Ataque com aliens de marte!!!	  

Ajude nosso chanich a chegar 
à machané! 



	  

Sua Voz 

Sacanim com barro importado da Austrália!!	  

Quer ter o seu texto no próximo iton? Mande um e-mail com 
alguma coisa que você queira dizer pra toooodo mundo da Chazit 
para beatrizdzialoschinsky@gmail.com 

No dia 6 de outubro, a nossa maravilhosa tnuá participou do 
campeonato mais esperado do ano, o Intertnuot, onde todas as tnuot 
paulistas competem entre si, em diversos esportes. A Chazit Hanoar 
posicionou-se em terceiro lugar, mas, para nós, isso foi mais do que 
um título. Vencemos todas as tnuot, 
vestimos nossa camisa azul para 
mostrarmos quem somos e para que 
estávamos lá! Pelo desempenho, raça, 
sangue nos olhos, pilha, emoção, e pelo 
mais importante: a união entre todos os 
nossos integrantes. O campeonato foi 
pra lá de divertido, principalmente 
porque todos tiveram participação 
especial. Todos os esportes foram 
jogados com vontade para honrar a 
nossa camisa chazitiana. A coisa mais 
linda de todo o intertnuot de 2013 foi o 
show que nossa tnuá deu no 
campeonato, deixando todos os outros 
de boca aberta, querendo gostinho de 
“quero mais”. Nossa torcida não existe 
igual, nenhuma tnuá tem a energia e as 
qualidades que a nossa tnuá tem, é um 
orgulho que poucos querem ter. Nosso 
mazkir, BR, dizendo coisas maravilhosas no final, deixou o arrepio e a 
vontade de ser e dar a vida pela nossa maravilhosa tnuá. Eu sou e 
nunca deixarei de ser e fazer parte dessa história, como todos os 
outros que pensam igual. A camisa azul não será nunca abandonada. 
Ela vai estar do lado esquerdo do peito pra sempre! 
 
Chazak VeAlê,  
 
Dylan Klass, o mais querido chanich. 



Banheiros com hidromassagem	  

 
A Federal Aviation Administration, agência do governo americano que 
regulamenta a segurança de voo, 
decidiu liberar o uso de 
aparelhos eletrônicos nos aviões, 
inclusive durante a decolagem e o 
pouso. Para receber a 
autorização, as companhias 
aéreas deverão apresentar 
laudos atestando que seus 
aviões não sofrem interferência – 
mas isso é mais uma formalidade 
jurídica do que um requisito técnico (a FAA já determinou que é seguro usar 
gadgets a bordo). 

E-readers, tablets, videogames, MP3, notebooks, câmeras… tudo estará 
liberado de forma irrestrita, todo o tempo, com uma exceção: os celulares, 
que deverão permanecer no “modo avião”, ou seja, sem transmitir sinal – 
porque isso criaria problemas não no ar, mas em terra .Por enquanto, a 
liberação só vale para as companhias aéreas americanas, voando dentro ou 
fora dos EUA. Mas é bem provável que a norma seja adotada pelas 
autoridades de voo, e portanto pelas empresas, dos demais países. 

 

Minutinho da notícia 
Governo Americano libera uso de aparelhos eletrônicos nos aviões  



Ônibus de 3 andares	  

Pesquisadores do Laboratório de Ciência  da Computação do MIT 
resolveram tornar realidade um superpoder que muita gente sempre quis 
ter: a visão de raio-x. 

Para criar o novo mecanismo, a equipe utilizou 3 antenas acopladas a 
uma parede, com um metro de distância entre cada uma. Dessas antenas, 
duas serviam para transmitir ondas que refletiam os movimentos de uma 
pessoa andando na sala ao lado e uma as recebia. Essa antena receptora 
passava as informações para um computador, que processava os dados 
para localizar a pessoa. 

O impressionante do sistema criado pelo MIT e é capaz de apontar a 
localização com uma margem de erro de apenas 10 centímetros – e isso 
traz mais precisão do que os métodos em que a pessoa segura um 
dispositivo transmissor na própria mão. “O que estamos fazendo aqui é 
gerar localização através de uma parede sem que a pessoa segure 
qualquer transmissor ou receptor. Estamos usando simplesmente reflexos 
do corpo humano”, explica o Ph.D Fadel Adlib. 

Essa particularidade, porém, também tem um lado perigoso: qualquer um 
pode espionar outro ambiente, sem que as pessoas fiquem sabendo que 
estão sendo vigiadas. Por enquanto, não é preciso se preocupar. Os 
pesquisadores ainda precisam melhorar alguns pontos do sistema para 
que ele atinja seu potencial. Um dos desafios é fazer com que o 
mecanismo funcione com mais de uma pessoa ao mesmo tempo no 
ambiente. Além disso, as pessoas ainda aparecem representadas como 
pontos vermelhos na tela do computador. A ideia deles é mudar essa 
representação para silhuetas. 

Cientistas inventam mecanismo para enxergar através das paredes 

	  



	  	  

Jantar com pizzas da Pizza Hut!	  

Previsões  de fim de ano 

Shovavirgem	  	  

Os	  shovavirgianos	  são	  muito	  dóceis	  com	  seus	  
madrichim,	  principalmente	  pelo	  fato	  de	  terem	  
acabado	  de	  chegar	  na	  Chazit.	  São	  adorados	  por	  
todos	  e	  a	  gente	  prevê	  que	  a	  machané	  deles	  vai	  
ser	  muuuuuito	  divertida	  e,	  ao	  mesmo	  tempo,	  
com	  bastante	  conteúdo.	  

Solelibra	  	  

Os	  pestinhas	  dos	  solelibras	  estão	  com	  um	  pé	  no	  
terceiro	  ano	  de	  vida	  de	  Chazit.	  Esses	  aí	  sabem	  
curtir	  de	  verdade	  a	  vida	  e	  não	  se	  importam	  nem	  
um	  pouco	  em	  se	  sujar	  ou	  cair.	  As	  estrelas	  dizem	  
que	  esse	  finzinho	  de	  ano	  vai	  dar	  muito	  o	  que	  
falar!	  Omacórnio	  	  

O	  signo	  exemplo,	  por	  assim	  dizer,	  sempre	  
buscando	  fazer	  o	  melhor	  possível!	  São	  os	  
imitadores	  mais	  criativos	  da	  Chazit	  e	  não	  
saem	  daqui	  por	  nada	  nesse	  mundo!	  Tudo	  
indica	  que	  vai	  ter	  muito	  chororô	  no	  fim	  da	  
machané...	  

Guibogêmeos	  	  

Esses	  aqui	  são	  pequenos,	  mas	  muito	  
inteligentes!	  Gostam	  de	  aparecer	  e	  de	  se	  
divertir!	  É	  incrível	  o	  fato	  de	  eles	  darem	  
pouquíssimo	  trabalho	  para	  os	  madrichim!	  
Para	  o	  mês	  de	  novembro,	  os	  guibogêmeos	  
prometem	  muita	  pilha	  e	  muita	  alegria	  para	  
curtirem	  esse	  finzinho	  de	  Chazit	  e,	  claro,	  a	  
machané!	  Kovshitouro	  	  

Os	  mais	  pestes	  ainda	  têm	  muito	  para	  
aprender	  e	  crescer!	  Eles	  não	  param	  
quietos,	  porque	  gostam	  de	  ter	  a	  atenção	  
daquelas	  pessoas	  mais	  importantes	  para	  
eles:	  os	  madrichim!	  Esse	  fim	  de	  ano	  com	  
certeza	  vai	  fazê-‐los	  amadurecer	  muito!	  



	  	  

Os madrichim mais pilhados!!	  

Nitzáries	  	  

Os	  mais	  fofos,	  com	  certeza!	  Gostam	  de	  
causar	  e	  reclamar	  muito,	  mas	  gostam	  ainda	  
mais	  da	  Chazit!	  Apesar	  da	  quantidade	  
variada,	  isso	  não	  os	  impede	  de	  aprender	  
cada	  vez	  mais	  e	  se	  divertir	  um	  mooooonte!	  
Parece	  que	  a	  machané	  será	  inesquecível!	  

Neuritários	  	  

São	  muitas	  meninas,	  é	  verdade,	  mas	  e	  daí?	  
O	  que	  vale	  mesmo	  é	  o	  amor	  à	  tnuá,	  os	  
sonhos	  e	  a	  vontade	  de	  fazer	  acontecer!	  Isso	  
não	  falta	  em	  nenhum	  deles!	  Uma	  coisa	  é	  
certa:	  a	  machané	  vai	  bombar,	  mas	  como	  se	  
diz:	  só	  os	  fortes	  sobrevivem!	  

Mordeixes	  	  

Alvo	  de	  críticas,	  eles	  nunca	  se	  deixam	  
abalar.	  Onde	  já	  se	  viu	  kvutzá	  mais	  unida	  
que	  essa?	  O	  amor	  entre	  eles	  é	  tanto,	  que	  às	  
vezes	  até	  confundimos	  com	  o	  amor	  à	  
Chazit!	  E	  é	  assim	  que	  tem	  que	  ser	  mesmo!	  
Afinal,	  união	  faz	  açúcar!	  Ops,	  a	  força..	  

Ofakâncer	  	  

Eles	  provaram	  que	  quando	  querem,	  
conseguem.	  Afinal,	  ganhar	  o	  chodesh	  não	  é	  
algo	  tão	  simples!	  Isso	  só	  prova	  que	  trabalho	  
em	  grupo	  e	  anos	  de	  convivência	  uma	  hora	  
traz	  um	  baita	  benefício!	  Pelo	  que	  vimos	  nas	  
estrelas,	  isso	  será	  muito	  bom	  para	  o	  futuro!	  

Ameleão	  	  

A	  peneira	  chegando	  e	  eles	  se	  esforçando.	  Os	  
ameleoninos	  estão	  a	  todo	  vapor	  para	  o	  fim	  
do	  ano!	  São	  muito	  unidos	  e	  ótimos	  amigos,	  o	  
que	  pode	  atrapalhar	  nos	  próximos	  anos.	  Mas	  
tudo	  indica	  que	  eles	  se	  sairão	  muito	  bem!	  
Loucos	  para	  deixarem	  a	  chanichut,	  mal	  
sabem	  eles	  que	  bonim	  alef	  é	  chanich...	  



	  	  

Quartos com camas de massagem	  

Davi  6 anos Solelim 
 
COMIDA PREFERIDA :Lichia . 
SE VOCÊ FOSSE UM ZUMBI, QUE CÉREBRO 
VOCÊ COMERIA: comeria o cérebro do meu pai.   
SE O MUNDO VIRASSE ROSA, O QUE VOCÊ 
GOSTARIA QUE VIRASSE PRETO? 
Tinta preta  
SE VOCÊ FOSSE UM ANIMAL, QUAL VOCÊ 
SERIA? Macaco . 
SE VOCÊ GANHASSE 100 MILHÕES	  DE LIBRAS, 
O QUE VOCÊ ALMOÇARIA? 
Macarrão com  muito queijo .	  

3X4 CHANICHIM 

Tatiana  Kovshim 11 anos  
 
COMIDA PREFERIDA :Hambúrguer  
SE VOCÊ FOSSE UM ZUMBI, QUE CÉREBRO 

VOCÊ COMERIA: Gabi que é da minha kvutza.  
SE O MUNDO VIRASSE ROSA, O QUE VOCE 
GOSTARIA QUE VIRASSE PRETO? as minhas 
roupas.  
SE VOCÊ FOSSE UM ANIMAL, QUAL VOCÊ 
SERIA? Gato.   
SE VOCE GANHASSE 100 MILHÕES	  DE LIBRAS, 
O QUE VC ALMOÇARIA? Comida japonesa	  

 



	  	  

Café da manhã servido por garçons	  

Gustavo 12 anos nitzanim  
COMIDA PREFERIDA ?Japonesa  
SE VOCÊ FOSSE UM ZUMBI, QUE CÉREBRO O 
VOCÊ COMERIA? Henry Madrich  
SE O MUNDO VIRASSE ROSA, O QUE VOCÊ E 
GOSTARIA QUE VIRASSE PRETO? Eu mesmo   
SE VOCÊ FOSSE UM ANIMAL, QUAL VC 
SERIA? Macaco  
SE VOCÊ GANHASSE 100 MILHÕES	  DE LIBRAS, 
O QUE VOCÊ ALMOÇARIA? Almoçaria em uma 
churrascaria bem cara!!	  

Gabriel barzilai 16 amelim  
COMIDA PREFERIDA: macarrão ao frango  
SE VOCÊ FOSSE UM ZUMBI, QUE CÉREBRO VOCÊ 
COMERIA? Albert Einstein 
SE O MUNDO VIRASSE ROSA, O QUE VOCÊ 
GOSTARIA QUE VIRASSE PRETO? Os meus livros 
de estudo  
SE VOCÊ FOSSE UM ANIMAL, QUAL VOCÊ 
SERIA? Leão  
SE VOCÊ GANHASSE 100 MILHÕES	  DE LIBRAS, O 
QUE VOCÊ ALMOÇARIA? petit gateu de limão.	  

Dani Lerner 16 anos Amelim  
COMIDA PREFERIDA: açaí  
SE VOCÊ FOSSE UM ZUMBI, QUE CÉREBRO 

VOCÊ COMERIA? Comeria do Patuco da minha 
kvutza.  
SE O MUNDO VIRASSE ROSA, O QUE VOCÊ 
GOSTARIA QUE VIRASSE PRETO?  os dentes  
SE VOCÊ FOSSE UM ANIMAL, QUAL VOCÊ 
SERIA? beija- flor  
SE VOCÊ GANHASSE 100 MILHÕES	  DE LIBRAS, 
O QUE VOCÊ ALMOÇARIA? sushi com caviar  

	  



Show do Michael Jackson na última noite! (não, ele não morreu!)	  

André – é um bicho? É um animal? Essa 
pergunta você deve se fazer quando 
encontra o amel André, mais conhecido 
como Chulé. Louco do jeito que ele é, bem 
possível que as hanalot se tornem campo 
de batalha quando ele propuser que a 
Chazit vire vermelha.	  

Todo mundo sabe que ano que vem os chatos de Amelim(shnat 
2016) vao subir pra peilut.O mestre gugão consultou os búzios e 
sua bola de cristal, e com muuuuito esforço, conseguiu ver o futuro 
de cada um . 

Barza – o queridinho Baltazar e seu vício 
em estudos vai levar a Chazit a criar uma 
biblioteca com grupo de estudos 
obrigatórios e provas suuper divertidas! 
Ofakim, já comecem a estudar para passar 
na peneira ano que vem!	  

Karen – a única esportista da kvutza 
shnat 2016 é competição direta do 
Samy nos treinos de crossfit porão. Aos 
interessados, todas as quartas, rola um 
treino!	  

Klein – a Moshe Ben Ari de amelim, 
Júlia Klein e seu estilo peculiar vão 
acabar levando essa futura pailá a 
vender camisetas do shnat 2016 
embaixo do MASP!	  

	  

O futuro dos amelim 



 

Zé e Michel marombas fazendo levantamento de chanichim	  

Altit – a desencalhada de amelim vai 
espalhar sua fofura pelo mundo 
(detalhe: quem não aceita a fofura, vai 
para o calabouço!)	  

Vivi – a senhora dança já possui lugar 
confirmado na vaadat machol! Seu 
gingado faz os garotos irem a delírio!	  

Lerner – o ancião da família Lerner, que 
adora mudar o cabelo, tem um  futuro 
brilhante no cargo de rosh kipa (depois da 
havdala do próximo sábado, dar as kipot 
para o Daniel Lerner!)	  

Ligia – a mina frango de amelim e campeã 
do salto em distância no intertnuot tem um 
futuro próspero no atletismo. Com suas 
pernas finas e determinação, Ligia Rotter, 
vem iniciando vários juguetes para 
chanichim treinarem pro intertnuot do ano 
que vem! #ligianopodio	  

Strogo – o único amel que ficou com 
alguém na central (perguntem pra ele 
quem) promete manter a tradição da 
família ostronoff, e com os estudos na 
Mekor, vai acabar virando professor de 
hebraico no ensino da CIP (#sqn)	  



 

Os madrichim mais pilhados!!!!	  

Kanas – uma das únicas esperanças da kvutza 
shnat 2016 (ele é da sala dos nerds no colégio 
bandeirantes), Patrick tem futuro garantido nos 
múltiplos por possuir todas as inteligências 
possíveis que uma pessoa pode ter.	  

Charak – a mais nova da linda família 
charak, Julia tenta revolucionar o estilo 
dos peilim adotando a alpargata como 
obrigatória na vestimenta (como a 
tilboshet no Uruguai)	  

Isoca – a maior baladeira de amelim, 
Isoca é eclética em relação a baladas 
(vai desde um baile funk até uma 
balada gay) e promete tomar conta da 
rádio até o fim dos tempos, a Chazit vai 
fritar com suas batidas	  

Belle – a Susan Boyle de amelim é 
famosa pelos seus berros que 
demonstram poder nas sichot de 
amelim. Essa aí será a melhor 
aplicadora de gadná da história!	  

 
Lu Rizzi – a gata da kvutza, Rizzi 
voltou com tudo e pormete 
desbancar Ka Burd no título de 
esportista da kvutza. A mina parece 
um tufão de tão rápida! 



  	  

Você realmente vai ficar fora dessa???!!!!	  

Brian – Passa uma temporada nos EUA 
como titular do time de futebol 
americano, para o incrível e inédito 
futporão americano	  

Tati – a fofinha da kvutza, Tati, não está 
nem aí para as discussões ideológicas e 
tem um futuro brilhante na área de 
ouvir problemas e desafetos de 
membros da kvutza	  

Guga – o rei da kvutza, a quem todos 
clamam e beijam os pés, Gugão, o 
grande, é o imperador de amelim e 
sua decisão é ordem. Sua belezaq 
encanta a kvutza e seu futuro vai ser 
o que desejar	  


