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Editorial 

Galera Chazitiana, é com muuuita felicidade que viemos aqui hoje escrever um 

pouquinho pra vocês! A decoração da casa não deixa dúvidas sobre qual data 

estamos comemorando hoje né? Já fazem 65 anos que temos o Estado de Israel e 

isso não podia passar em branco! Chamamos o Dia da Independência de Yom 

Haatzmaut mas, antes dele,lembramos também todas aquelas pessoas que lutaram 

muito para que a existência desse país fosse possível, e esse dia chamamos de Yom 

Hazikaron ( Dia dos Caídos em Guerra e Vítimas do Terrorismo ). 

No comecinho da semana houve outra data que, com certeza, tem que ser 

relembrada: Yom HaShoá e nesse dia nós dedicamos um minuto de silêncio à todas 

aquelas pessoas que sofreram durante o Holocausto. 

UFAAAAAAAAA, quantas datas! Achou que não vai decorar nadinha de nada? 

Ainda não arranque seus cabelos, a Vaadat Iton te dá uma força! 

Chazak VêAle 

Beijos, Debão 

Rosh Iton 2013 

 

          Du                                    Paulinha                                    Bia 

 

 

 

 

 

 

     Michel                                      Rodrigo                                   Debão   

No Rodapé dessa edição: desculpas de um perdedor de FIFA 
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S.O.S Vaadat Iton ! 

CAAALMA galera Chazitiana! A Vaadat Iton escutou o seu pedido 
de socorro e veio aqui te dar uma mãozinha pra você entender o 
que caaaada vaadat faz dentro da Chazit! 
 
Tikshoret – Essa vaadat,que significa comunicação está aqui pra 

comprovar ser uma vaadá muuuuito importante na Chazit !Formada por Rick, Henry, 

Fuks e Rodrigo(Rosh), ela é responsável por cuidar da comunicação da chazit com 

todos os chaverim da tnuá, além da comunidade judaica e as mídias sociais 

Bait – Junto com a Sharon, o Zé,a Dani Cualhete, o Rosh Joe é responsável por 
manter a nossa casa sempre com decorações novas, além de coordenar cada 
desenho que vai ser feito nas paredes! 
 
Tik – É a vaadat responsável por reunir e arquivar toooodos os documentos da Chazit 
! O Rosh é o Belga e ele conta com seu esquadrão da organização, que é formado 
pelo Rodrigo, Flora e Sharon 
 
Iton – A nossa vadaat tem a grandiosa missão de trazer muitas novidades e conteúdos 
irados pra vocês! 
 
Machol – A Rosh Paulinha conta com uma equipe de coreógrafos treinados por anos e 
que são, de longe, os melhores dançarinos que a Tnuá já teve: Tati O., BR e Aline ! 
Eles têm habilidades secretas e podem transformar qualquer um em pé de valsa, não 
deixem de conferir! 
 
Chutz – A incrível dupla, Rick e BR (Rosh ) cuidam de todos os assuntos externos da 
Tnuá, em um marco que se chama “ Conselho Juvenil “ e que reúne muuuuita gente 
de todas as tnuot de São Paulo 
 
Tarbut – De onde vocês acham que os madrichim de vocês tiram seus 
conhecimentos? Nossa fonte de informações é sem dúvida a infinita sabedoria do Fiks 
( Rosh ), Dudu, Sharon e Charf! 
 
Horim – Essa vaadat tem um espacinho nessa edição mas vale relembrar que sua 
difícil tarefa é entrar em contato com os pais de caaaaada um de vocês e fazer com 
que eles saibam tim tim por tim tim do que acontece na Chazit. Esse grupo de super 
comunicadores tem como Rosh o Henry e é composto pela Dé Erdman,Noam, Luci e 
Fedex 
 
Internet – É aqui que estão os gênios digitais da nossa Tnuá! São eles que atualizam o 
site da Chazit, além de tooodas as outras formas virtuais que a nossa Tnuá tem! 
Rodrigo, Charf e Marcelinho, são liderados pelo Fuks ( Rosh ) e seu mouse ! 
 
Harchava – Lobato, Lari, Timmy, Jaddy, Noam, juntamente com o Rick ( Rosh ) 
compõem o grande cérebro criativo da Chazit ! São eles que pensam em cada detalhe 
da divulgação dos eventos que acontecem na Tnuá ! 
 
Meoravut – Liderados pelo grande Rosh Binho,Fe Rabi, Tati O e Tati Levi, são o 
grande motor de todo ativismo que rola na Tnuá! 

Esses jogadores são horríveis, não fazem nada que eu mando 
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Minutinhos do Sheliach... 
 

65 anos de Israel - A Construção e a Esperança devem 

continuar... 

Começo esta mensagem com palavras extraídas do livro do 

escritor israelense Amos Oz “De Amor e Trevas”. Palavras que 

relatam a noite de 29 de novembro de 1947 em Jerusalém. No 

momento em que acontecia a seção das ONU que decidia pela 

partição da Terra de Israel – Palestina em dois estados. 

"Estava lá toda a grande multidão que parecia congelada. 

Entre o silêncio da noite, assustador. Como se não fossem 

pessoas reais, mas centenas de sombras escuras pintadas 

em uma folha. Os rostos cintilavam na escuridão. Como se 

todos eles tivessem morrido de pé. Não falavam, não tossiam 

e não arrastavam as solas do sapato. Nem um zumbido de 

Mosquito se escutava lá... E um momento depois, eu estava novamente no ombro de 

meu Pai, E ele, meu pai é muito educado, polido. Estava lá e gritou cada voz, não 

palavras, não jogos de palavras, nada de gritos de guerra sionistas e muito menos 

palavras de sua experiência. Sim gritos e o choro nu. Como antes que os homens 

inventaram a palavra... Meu pai não calou e gritou com todas as suas forças. O grito 

ecoou por muito tempo até o extremo de sua capacidade pulmonar AAAAHHH! Quando 

ficou sem ar, como um náufrago, inspirou novamente e gritou de novo... E seguiu 

gritando este homem que queria ser um grande e respeitado professor...E agora era 

apenas AAAAHHH...” 

Eu escrevo este texto e volto a emocionar-me com o relato acima citado. Ele move-me as 

histórias contadas por meu avô e pai. Histórias de medo, dor e esperança. Medo e dor das 

perseguições, das separações. E esperança em encontrar um lugar seguro. Lugar onde os 

medos e dores deixariam de existir. Como Yehuda Klausner, pai de Amos Oz, meus avós e 

judeus de todos os lugares do mundo não cabiam em suas alegrias. O dia 29 de novembro de 

1947, assim como o dia em que David Ben Gurion declarou a independência de Israel, 14 de 

maio de 1948 foram marcados por muitos AAAAHHH de alegria. A esperança deles tinha sido 

concretizada. “Lihiot Am Chofshi be Artzeinu – Seremos um povo livre em nossa Terra”. 

65 anos depois acredito que temos diversos motivos para gritar AAAAHHH de alegria. Israel é 

o país do mundo onde vivem mais judeus. Israel é uma democracia, um país com excelentes 

centros universitários e de pesquisa e reconhecido em todo o mundo por suas empresas de 

tecnologia de ponta. E não esquecer que Israel é referência para as Diásporas em temas 

ligados a educação judaica. Por outro lado, eu como judeu ,israelense e educador tenho que 

dizer que o tão sonhado porto seguro que meu avô imaginou não está tão seguro assim. E não 

falo somente dos problemas com nossos vizinhos árabes.  Escrevo principalmente sobre uma 

crise de valores existente na sociedade israelense. A menos de dois quilômetros da Alameda 

Rotshild onde foi criado o Estado de Israel está o bairro de Shapira. Nos últimos dias casas 

onde vivem refugiados da África foram atacadas por garrafas de coquetéis molotofes e 

incendiadas. Os autores são judeus que vivem vizinhos à área e não querem a presença 

destes moradores africanos em seu bairro. Nos últimos tempos também fomos testemunhas de 

racismo contra judeus da Etiópia na cidade de Kriat Malachi no Sul de Israel. Moradores 

A última partida é que vale 
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fizeram um acordo secreto para que não fossem alugados apartamentos para judeus vindos da 

Etiópia. Por ultimo, vimos mulheres e judeus de correntes não ortodoxas sendo segregados em 

ônibus, no Kotel HaMaaravi e em suas próprias sinagogas. Impedidos de praticar o judaísmo 

segundo sua forma de interpretação e mulheres agredidas pelo único fato de serem mulheres.  

Minha esperança é que nos próximos 65 anos,possamos construir um Estado no qual às 

palavras lidas por Ben Gurion na declaração de independência sejam seguidas.  

“O Estado de Israel será aberto para imigração judaica e para o recebimento de exilados; 

patrocinará o desenvolvimento do país para o benefício de todos os seus habitantes; 

será baseado na liberdade, justiça e paz como imaginado pelos profetas de Israel; 

garantirá liberdade de religião, consciência, língua, educação e cultura; respeitará os 

lugares sagrados de todas as religiões; e será fiel aos princípios da Ata das Nações 

Unidas.” 

Que possamos construir um Estado como imaginado pelos profetas de Israel e baseado em 

nossas leis e valores. Para tanto necessitamos mudar. Assim como os lideres Sionistas no 

passado decidiram seguir por um novo caminho. Caminho de tolerância, estudo e cooperação, 

entre judeus e não judeus, entre judeus de Israel e judeus das diásporas. Só desta maneira 

Israel será um Porto Seguro e realmente significará a nossa redenção, nossa liberdade, nossa 

independência. 

Chag HaHatzmaut Sameach 

André Wajnberg – sheliach da CIP 

 

 
 

 

 

 

  

 

Não jogo faz um tempão 
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Vaadat ? Hmm, o que é isso mesmo? 

 

Fala chanichim!!! Vocês que conhecem, ou não, lhes apresento a 

Vaadat Horim (comissão responsável pela comunicação com os 

pais)! 

A Vaadat tenta melhorar a comunicação da Chazit 

com os seus pais a partir de cartas, newsletter (email 

mensal sobre acontecimentos chazitianos) e reuniões. 

Capacitamos os madrichim para uma melhor 

comunicação com os pais e chanichim nas ligações e 

atualmente criamos mais um meio de comunicação: O 

GRUPO DOS PAIS NO FACEBOOK onde passamos várias 

informações sobre a Chazit, e é um meio em que seus pais 

podem tirar suas dúvidas sobre tudo relacionado à nossa 

querida tnuá! Não se esqueçam de avisá-los sobre o grupo, 

para que eles possam ser adicionados! 

Obviamente somos a melhor Vaadat da Chazit com os 

melhores membros, e estamos aqui para esclarecer qualquer 

dúvida.  

Chazak VeAlê, Vaadat Horim 

Henry, Shnat 2014 (rosh) 

 

 

 

Você é viciado, eu não 
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Tarbutagem 

 

Há séculos plantavam-se sonhos esperando um dia poder colhê-los.  

Para nós, em 1948 começou uma nova época, uma época formada por esforços e 

sacrifícios, uma época que se lembrará dos que pereceram em seu caminho, na 

tentativa de construir a realidade sonhada: Israel. Os sucessores, e os sobreviventes 

finalmente tinham direito pleno a plantar as sementes da esperança, do desejo de uma 

terra sem adversidades, sem distinções, uma terra que beirasse o fabuloso, o 

inimaginável. 

As décadas passaram, as pessoas mudaram, muitos 

ideais caíram por terra, mas, nunca desistimos do 

arquétipo de Israel, de seus campos difundidos com 

paz, prosperidade e solidariedade. Não esquecemos 

dos gritos de Ben Gurion, da felicidade dos 

sobreviventes da Shoá, dos mortos em lutas para 

sustentar esse sonho. Não esquecemos dos ideais 

de Herzl ,dos desejos dos primeiros a chegar em 

Medinat Israel. Não nos esquecemos de nosso sentimento por essa amada terra. 

Mesmo longe protegemos Israel como se fosse algo vivo, mesmo longe pensamos 

todos os dias, mesmo longe queremos que melhore, cresça e floresça cada vez mais! 

Mesmo aqui, sofremos com cada ameaça, com cada problema... 

Por que sentimos algo diferente ao ouvir o Hatikva, ao passar um Shabbat em frente 

ao Cotel? Por que tudo lá tem um gosto especial? Afinal, por que temos todos esses 

sentimentos, essas emoções? Talvez seja possível explicar, talvez não, mas com 

certeza demonstra porque olhamos de longe aquele pequeno país como se fosse a 

única coisa que tivéssemos, olhamos como se Israel fosse não apenas a terra do 

ontem, mas do hoje e do amanhã e de uma forma ou outra vamos e voltamos todos os 

dias. 

Beijos, Vaadat Tarbut 

Tá, agora eu vou jogar sério 
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Bate-Bola 
 
Faaala galera Chazitiana, vamos aqui falar um pouco sobre o segundo esporte 
nacional – o FUTEBOL. É o segundo, pois como todos devem saber, o primeiro 
esporte nacional desde 1959 é o futporão! 
 
Hoje, vamos entrevistar 3 chanichim que torcem pros 2 grandes times,São Paulo e 
Palmeiras. O Santos, como é time de pequena expressão e não está na libertadores, 
foi desclassificado da maior coluna esportiva da comunidade judaica. 
 
Essas são as perguntas: 
Nome: 
Kvutzá: 
Time: 
Qual o maior ídolo do seu time na história? 
Quem é o melhor jogador do elenco atual? 
Quem você escolhe pro seu time, se ganhar o par ou ímpar? 
-Lucas ou Oscar? 
-Fiks ou Fuks? 
Quem ganha a copa ano que vem? 
Defina seu time em uma palavra: 
O que você acha do desempenho do seu time na liberta esse ano? 
Manda uma mensagem pra Chazit: 
 
 
Chanich 1 - Abacaxi (Mordim) 
Corinthians 
Sócrates 
Pato 
Oscar 
Fuks 
Espanha 
Campeão do Mundo (isso são 3 palavras abacaxi!) 
Médio 
Não percam um sábado de peulá, se não vocês se 
arrependerão! 
 
 
 
 
Chanich 2 - Blacher (Ofakim) 
Palmeiras 
Marcos 
Wesley 
Lucas 
Fuks 
Brasil 
Exepcional 
Regular 
Aee Chazit! Esse ano vai ser muito louco! vamo curtir  
muuuuuuuuuuuito! 

Meu controle não tá funcionando 

direito 
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... 5 kg o peso das 

meninas no shnat, e está 

só no começo! 

... pra ter peulá no 7º 

andar, mas não pode ir 

de elevador!! 

... deguel Israel(Bandeira 

de Israel) pra comemorar 

65 anos! 

... desço não, quero não, 

não vo não, minha mulher 

não deixa não  ♪♫ 

... as tábuas da lei! (ops, 

acho que troquei o chag) 

...a confiança em Felipão, 

demorou muito pra ganhar 

o primeiro jogo, e só foi 

contra a Bolívia! 

 
                                                                                                                                           
                                                                                                                              Cabeção 
                                                                                                                                             
Chanich(a) 3-Daniel Lerner 
Amelim 
São Paulo , (huuuuuuuuum....) 
Rogério Ceni 
Luis Fabiano 
Lucas 
Fiks 
Espanha 
Trimundial 
Decepcionante 
Eu amo a chazit e todos que vão la, cada sábado esse 
amor só cresce mais e é animal fazer parte deste 
movimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você me ganhou por que é o seu videogame 
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Quer ver a sua foto irada de Yom Haatzamaut ? 

    Entre AGORA no site: www.chazit.org.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meu uniforme tá confundindo com o juiz 

http://www.chazit.org.br/
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Vaadat Iton Alerta: CUIDADO ao publicar as fotos no Facebook! 

Nos podemos estar vigiando e você pode vir parar aqui na nossa nova coluna! 

Só não vale dizer que a gente não avisou... 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ã

Teu time é bem mais forte que o meu 
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No meu tempo de Chazit... 

Faaaala galera da MELHOR TNUÁ DO MUNDO!!!! 
Curtindo as peulot, os amigos, a nossa linda casa e os madrichim??? 
Eu vim aqui para contar para vocês não do acontecimento que mais me marcou na 
minha vida de Chazit, mas sim de algo que me marcou MUUUUITO e que sem eles, 
nada disso aconteceria nem existiria. Estou falando dos incríveis MADRICHIM DA 
CHAZIT!!!Eles fazem com que esse sonho chamado “Chazit Hanoar” se torne 
realidade. Durante meus longos 11 anos de chazit, não conheço um único madrich 
que tive que não me marcou.Desde quando eu era um pequeno chanich em Solelim 
até agora um pail em Bonim Beit,muitas coisas aconteceram para que cada um 
desses grandes madrichim que eu tive me marcassem, foram centenas de peulot, 
dezenas de machanot e passeios... Momentos para se lembrar para sempre! 
Me lembro perfeitamente quando eu, ainda pequeno, via meus madrichim e outros 
peilim na porta esperando os chanichim, e corria da esquina da R. Antonio Carlos até 
eles como se não houvesse amanhã ou outro sábado, e os abraçava assim, como um 
familiar que você não vê há muito tempo... Entre a machané e o primeiro sábado do 
ano, era uma ansiedade gigantesca para rever os velhos madrichim e saber quem 
seriam os novos. 
Quantas vezes, na última noite da machané, depois da 
messibá, me emocionei pensando que um ex-madrich 
meu sairia da Chazit ou passaria um ano no Shnat e 
relembrando cada momento que passei com ele. 
Se você não sabe, eu te conto: seus madrichim são 
INCRÍVEIS, quase Super-Heróis, ou podem até ser. Eles 
podem não ser seus irmãos de sangue, mas se 
encaixariam facilmente como tais. Quantas vezes você 
pensou ou até falou “Que saudade dos meus 
madrichim!”? 
Um dos motivos de ter essa casa lotada todos os 
sábados é o fato de seus madrichim serem fantásticos!!!! 
Se você nunca tinha pensado nisso, pare e pense em 
madrichim e ex-madrichim que te marcaram e agradeça a cada um deles o fato de 
você também estar VIVENDO ESSE SONHO. 
 
Beijos e abraços, Chazak VeAlê 
 
Udi Dimenstein (Bonim Beit, Shnat 2014) 
 
 
 

 AM ISRAEL CHAI ! 

Beijos da Vaadat 

Iton 

Você ganhou porque é o Player1 


