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Primeiro sábado!! 

	  

Capa	  feita	  pelos	  GUIBORIM	  
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Editorial	  

Aeeee	  	  galeraa,	  
O	  chodesh	  já	  ta	  terminando,	  quem	  será	  que	  ganhou??	  To	  #supercuriosa	  
essas	  duas	  semanas	  tão	  cheeeias	  de	  esportes	  e	  competições,	  chodesh,	  
intertnuot....	  	  
	  
Quero	  ver	  TODO	  MUNDO	  super	  PILHADO	  E	  DE	  AZUL	  amanha(	  06/10)	  na	  
hebraica,	  a	  Chazit	  vai	  destruir	  no	  intertnuot!!	  
#partiuganhar	  	  
	  

Chazak	  VêAle	  
Bia,	  
Rosh	  Iton	  2013	  

	  

	  

	  

	  

                                                                              

Bia Thais Paulinha

Michel Rodrigo Pedro

No rodapé desta edição, as curiosidades esportivas mais loucas que você já viu 
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Avaliando as apresentações... 
Como será que a sua kvutzá se saiu para a Vaadat Iton? 

 

SHOVAVIM 

Não foram nada mal para o primeiro 
chodesh. Foi muito fofo ver 20 
criancinhas dançando uma versão 
exclusiva de Macarena. Até parece que 
essa foi uma das ideias da Dani Cu, 
considerada shovav entre os peilim (até 
que enfim ela se encontrou!). 

SOLELIM 

É claro que não há quem não tenha 
achado a apresentação deles uma graça. 
E estava mesmo! Tirando o fato de que 
alguns, ainda não acostumados com os 
5 minutos de fama, estavam um pouco 
nervosos...não é fácil pra ninguém divar 
desde pequeno, né? Mas o esforço de 
todos ficou muito evidente, 
principalmente dos madrichim, que 
estavam de dedos cruzados por trás 
disso tudo!  

OMANIM 

Omanim escolheu bem a madricha para 
mascote, afinal, quem não espera todo 
sábado chegar a hora do mifkad só pra 
ver a Teté rodando no meio de todo 
mundo? E parece que se empolgaram 
tanto por ter ganhado a pizzada 
dançando Single Ladies que resolveram 
dançar nessa apresentação também, 
mas digamos que foi um pouquinho 
diferente...aonde foi parar os projetos 
de Beyoncé quando todos começaram 
a pular???? 

 

GUIBORIM 

Fizeram uma ótima amostra do 
potencial da kvutzá e também entraram 
na categoria dos “fofinhos”. A 
apresentação foi bem ensaiada e o 
Belga nem deixou cair o chanich que 
estava no seu ombro. Melhor ainda 
seria se a própria madrichá, querida Bia, 
acertasse a música dos Guiborim na 
próxima vez! (Guiborim é mais legal, 
Bia????)  

NIKO’s 

Com um exército menor do que o 
comum, não se deixaram abalar e 
mesmo assim deram as caras. A 
pergunta que não quer calar é: o 
mascote deles, que estava com uma 
caixa na cabeça, era um homem ou uma 
mulher? Porque com aquela calça 
leggin... 

NEURIM 

Kvutzá com um grande número de 
meninas representou bem a força 
feminina. Passos sincronizados e 
sorrisos foram esbanjados durante a 
apresentação, o que fez com que não 
só os juízes como todos que estavam 
assistindo curtissem  bastante. Fica um 
agradecimento especial para o Fuks, um 
carismático golfinho, que deu 
oportunidade a todos darem boas 
risadas de sua performance. (Fuks, já 
pensou em se dedicar mais ao teatro???) 

O Sheffield Footbal Club é o primeiro time de futebol do mundo 
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MORDIM 

Como sempre, os mordim fizeram uma 
super produção com direito até a dois 
camelos no meio de tudo isso. A 
grande pergunta é: da onde eles 
surgiram? Será que o Rena cobrou 
muito pelo aluguel? Ou será que as 
criações artísticas dos Mordim já são 
patrocinadas? 

OFAKIM 

O papel mais importante, de poço, foi 
realizado com sucesso pelo Fiks (vocês 
podem imaginar tamanha dificuldade 
disso, né?). Além disso, os Ofakim 
tiveram que pedir ajuda de sua 
continental para que todas as posições 

da dança fossem ocupadas. Parece que 
os madrichim não levam muito jeito 
para o gingado... 

AMELIM 

           Até agora todos estão se perguntando 
da onde a Debão surgiu na 
apresentação. Foi só as bombinhas 
estourarem que brotou alguém 
enrolada num saco de lixo (outra que 
se encontrou!). A Ligia também teve 
uma performance de destaque nas 
costas de Patruco. Todos viram para 
que serviu seu intercambio, registrado 
por suas fotos de líder de torcida, né?  

 

	  

	  

 	  
O Sheffield Footbal Club é o 
primeiro time de futebol do 
mundo

As 5 cores da bandeira olímpica representam os 5 continentes do mundo 
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Top 10 do Chodesh 2013: 
 
11 – Não eram 10? Mas esse lance não podia faltar em nosso ranking: Quem disse que 
mulher não faz gol no futebol? Gi Dachtelberg de Neurim está aí pra mostrar o 
contrário! Nem o grande goleiro Pedro(Também de Neurim,hahaha) conseguiu 
defender seu poderoso chute, pena que foi contra! 
 
10 – Camisa 10 e capitão. Blacher mostrou que não é estrelinha, chinelinho e fominha 
por acaso! Com chuteiras de ouro, de um craque do futporão, ele mandou muito bem 
fazendo muitos golaços no ginásio! 
 
9 – Kol Hakavod pros Nikos! Mesmo em desvantagem numérica conseguiram ir muito 
bem no chidon de sua chave! 
 
8 – Bola Cheia pra Tamy, de Mordim! No jogo de handebol ela se jogou na área e 
conseguiu resvalar a bola pra tirar da goleira adversária! 
 
7 – Parabéns pra Neurim, que jogou muito bem e virou nos últimos segundos a partida 
de queimada contra Amelim! 
 
6 – Strogo, mostrou que assim como Adriano, Ronaldo Fofômeno e Walter(Goiás), é 
um reforço de peso pra sua equipe, e marcou importantes gols nas vitórias de amelim. 
 
5 – O Lance bola murcha da Rodada foi o gol contra de Vitinho, de ofakim, após 
cobrança de escanteio de Neurim! Achou que a gente ia esquecer? 
 
4 – O Primeiro Lance lukscollor da rodada foi o golaço de Alex de Solelim, para salvar 
a família klass do vexame de seu primo! Depois de passar pelo time de Shovavim 
inteiro, chutou no ângulo para aumentar a goleada! 
 
3 – O terceiro lugar, que não podia deixar de entrar no nosso top10 foram as 
chuteiras da chave alef! Nem a melhor tnuá escaltica, sem citar nomes, conseguia 
amarrar aqueles tênis! 
 
2 – Parabéns pra apresentação criativa e bem preparada de Mordim! Quem diria que 
eles iam trazer dois camelos pro moadon, foi muito bom! Lógico que um dos casais 
tinha que ser abacaxi e sami S2 S2 S2 
 
1 – O primeiro lugar com certeza fica com o querido rosh internet Fuks fantasiado e 
dançando como um golfinho na apresentação de Neurim, que foi um arraso. Todos 
queriam apertar um pouco suas banhinhas!  

CHODESH	  
A maior corrida já realizada durou 79 dias 
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Um ônibus suspenso que anda 
por cima dos carros. Já 
imaginou? Uma equipe de 
pesquisadores cineses colocou 
a ideia no papel e defende que 
o projeto pode ser parte da 
solução para o trânsito 
terrível das grandes cidades. 

Quando parado, o Land 
Airbus, como é chamado, não 
interrompe o trânsito, pois a parte inferior funciona como um túnel. O 
veículo ocupa duas pistas e permite que carros de até dois metros de altura 
passem por baixo. 

Cada “vagão” comporta até 300 pessoas. Os passageiros entram no ônibus 
por um elevador lateral e também são previstas estações fixas de parada, 
como se fossem ônibus comuns. Movido por painéis solares e eletricidade, o 
veículo chega a 60 km/h. Há ainda um sistema que freia o veículo 
automaticamente em caso de emergência (se houver um acidente à frente, 
por exemplo). 

Os criadores dizem que o ônibus suspenso pode diminuir em 30% o trânsito 
nas ruas e avenidas. Outra vantagem destacada é que a construção da 
estrutura para suportar esse tipo de transporte levaria três vezes menos 
tempo que a construção de metrôs, com custo 10% menor.  

MANIFESTACOES	  DE	  NO	  RIO	  DE	  JANEIRO	  

Policiais militares voltaram a lançar bombas de efeito moral e gás 
lacrimogêneo contra manifestantes na noite desta terça-feira na Cinelândia, 
no Rio de Janeiro.  

Por volta das 20h, um grupo de mais de cem pessoas se reunia novamente na 
frente da Câmara Municipal, quando foram dispersados pelos militares com 
as bombas.  

AS NOTICIAS MAIS INTERESSANTES DA SEMANA 

	  

Um decatleta precisa consumir em média 6.500 calorias por dia 
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Na correria, integrantes do grupo destruíram os vidros de ao menos três 
agências bancárias na região. Uma pessoa desmaiou e foi levada em uma 
ambulância. 

Desde o início do dia, os manifestantes tentaram impedir a votação do novo 
plano de cargos e salários dos professores municipais, mas não tiveram 
sucesso. O projeto foi aprovado no início da noite na Câmara.  

Eai, Já comprou seu GTA V? 

GTA 5 é o novo jogo da premiada série de mundo aberto da Rockstar Games. De 
volta à cidade de Los Santos, mesma de GTA: San Andreas, e cheio de novidades, o 
game se firma como um dos melhores de todos os tempos - já que, certamente, é o 
mais caro da história, com um custo estimado de US$ 266 milhões.O jogo já 
chegou às lojas nos Estados Unidos e na quinta-feira (19) no Brasil - com preço de 
R$ 199 para PlayStation 3 e Xbox 360.  

Confira	  abaixo	  o	  REVIEW	  do	  jogo	  feito	  pelo	  site	  globo.com:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

A maior goleada em uma partida internacional de futebol foi de 32x0 Australia contra Samoa 
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Soy	  mucho	  
fuerte	  

GARRA	  
pro	  

Intertnuot	  

#Shovaminions	  

No mundial de judô desse ano, Yarden Gerbi conseguiu a primeira medalha de Israel na categoria 
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- Pro poli, jogar futebol! 
Mas só chuteira branca! 
 
- no pódio pra 
comemorar o título do 
chodesh! 
 
- a pilha da chazit pro 
intertnuot amanhã!! 

-do salto alto, if you know 
what i mean 
 
- o bandeirão que o 
intertnuot tá chegando!! 
 
- Pro porão, toda sexta 
feira! #futporao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A Seleção brasileira de futebol é a única que participou de todas as copas do mundo 

Vem torcer e 
jogar pela Chazit 
no Intertnuot! 
 
é só colocar uma 
camiseta azul ou 
branca e levar 
1kg de alimento 
não perecível. 
 
Local: HEBRAICA 
 
Dia 05/10, 
Sábado às 21h 
CHIDON 
 
Dia 06/10 , 
Domingo às 10h 
YOM SPORT	  
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Todo ano, a Chazit Hanoar proporciona aos seus chanichim 
uma competição lúdico-esportiva, onde os competidores se 
envolverão com um tema, e ao longo da competição, o tema é 
tocado de diferentes formas, como uma apresentação 
artística, um jogo de perguntas e respostas relacionado ao 
tema, entre outros detalhes. Esse ano, a Chazit escolheu o 
tema Israel. Vemos esse tema como essencial para a formação 
dos nossos chanichim, aproximaremos tanto o lado político 
como o geográfico de todos que estiverem envolvidos na 
competição. Israel é o ponto em comum do povo judeu, lá 
podemos presenciar a fusão de todas as culturas que nosso 
povo carregou ao longo de sua história, bem como as "novas 
tradições" que são lá criadas. A Chazit acredita que Israel é o 
espaço onde podemos viver plenamente como judeus, como 
símbolo disso, passamos um ano no programa "Shnat 
Hachshará", vivendo a realidade israelí, e acreditamos que na 
Aliá, podemos ter a chance de viver plenamente como 
queremos. Esperamos ansiosamente seus filhos, os 
competidores, que já saem vencedores apenas participando 
dessa competição incrível e divertida. 
 Até lá, Chazak Vê'Alê 
 

 

  
 
 

Coluna da Horim 

O maior goleador de todos os tempos foi Arthur Friedenreich, que fez 1329 gols 
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KIT MUSIQUINHAS PARA 
O INTERTNUOT 

Chaz
it H

anoa
r (8

x)� 

Chaz
it H

anoa
r é 

um m
ovim

ento
 

juve
nil,

�tem 
a mo

çada
 mai

s vi
bran

te d
o 

Bras
il,�C

hazi
t Ha

noar
 tem

 lug
ar n

o 

cora
ção,

�Chaz
it H

anoa
r é 

emoç
ão,�V

EM!(
6x)�V

em q
ue e

u qu
ero 

te 

most
rar,

�Que 
exis

te u
m lu

gar,
�Pra 

gent
e 

ser 
feli

z! (
Chaz

it, 
Chaz

it)�V
amos

 

junt
os n

aveg
ar,�V

ocê 
tem 

que 
subi

r,�O 

barc
o va

i pa
rtir

! 

Sou Chazit, Sou de 
Sampa, Porto Alegre, 

Rio e Uruguai, A 
melhor Tnuá, E o 

Intertnuót, A gente vai 

ganhar! Ôoooo…. 

Nasci na Antônio 
Carlos desde pequeno 
fui à Chazit  Me 
tentaram tirar mas já 
não tem jeito eu não 
saio daqui  Por isso 
agora eu canto o que 
eu sinto nessa 
canção  Vamos Chazit te 
amo, te levo dentro do 
coração (2x) 

Eu sou Chazit, Aqui 

em Sampa, Em Porto 

Alegre ou no 
Rio Montevidéu Eu 

sou Chazit (2x) Em 

qualquer canto do 

Brasil Muito mais que um 

sonho, Mais que um 

sentimento, É a Chazit 

Hanoar, Esse é o meu 

movimento, EXPLODE!  

OOOOOOOOOO….. 

Sou chazit so
u 

intelig
ente 

Ela
 nos fo

rma e n
os fa

z 

gente 

So tem sin
ist

ro e n
ao tem 

Otário 

No movimento 

apartidario 

Sou chazit so
u chazit 

VAMO	  GANHA!!	  


