
Como 
assim 
já 

acabou?



Olá,	   queridos!!!	  
	  

Muito	   cansados	   da	  machané??	   Imagino	   que	   sim!	  Mas	   tenho	   certeza	  
que	  valeu	  a	  pena!	  E	  não	  se	  preocupem,	  porque	  em	  seis	  meses	  TEM	  MAIS!!!!	  

Com	  esse	  fim	  de	  ano	  e	  fim	  de	  machané,	  chegou	  a	  hora	  do	  Shnat	  2014	  
se	   despedir	   de	   tooodos	   vocês!	   Não	   precisam	   ficar	   doentes	   de	   saudades,	  
porque	   logo	   logo	   a	   gente	   volta!	   Foi	   um	   ano	   puxado	   e	   corrido,	   mas	  
conseguimos	  realizar	  o	  nosso	  sonho	  e	  o	  sonho	  da	  Chazit!	  

Temos	  orgulho	  em	  ser	  mais	  uma	  kvutzá	  da	  Chazit	  Hanoar	  São	  Paulo	  a	  ir	  para	  
Israel	  em	  busca	  de	  melhorar	   a	   nós	  mesmos	   e	  a	  nossa	   tnuá	   tão	  amada	  por	  
todos!	  

Para	  os	  que	  não	  sabem	  muito,	  Shnat	  é	  um	  programa	  de	  10	  meses	  em	  
Israel,	  dividido	  basicamente	  em	  quatro	  partes:	  Machon,	  trabalho	  voluntário,	  
Universidade	   de	   Haifa	   e	   Kibutz.	   Durante	   todo	   o	   ano,	   aprendemos	  muitos	  
temas	  novos	  de	  judaísmo,	  sionismo,	  Chazit	  e	  muito	  mais!	  

Infelizmente	   não	   estaremos	   no	   primeiro	   sábado,	   mas	   quem	   quiser	   se	  
despedir	  da	  gente,	  pode	  ir	  no	  aeroporto!!	  	  

Bom,	   galera,	   em	   nome	   do	   Shnat	   2014,	   desejo	   a	   vocês	   um	   ano	  



O	  bendito	  Chazak	  VeAlê	  
Eai galera! suave??  
mais um ano de chazit terminou e muitas dúvidas ficaram na cabea de todo mundo. 
Quais serão os novos madrichim?  Quem fará parte da hanagá? Quantos quilos 
as 2014 vão ganhar? Os amelim subindo e muito mais! 

 

Ano novo, Chazit nova, peilim novos, chuguimn novos e todas as expectativas 
estão lá em cima. Mas para alguns peilim o mundo mágico da Chazit Hanoar chega 
ao fim: os incríveis do Shnat 2011. Vão deixar  muitas saudades, mas a Chazit é um 
movimento e a vida deve seguir! 

 

E a hanagá???? Depois de um ano incrivel de Chazit e de um ótimo trabalho da 
hanagá 2013 vamos ter que esperar e ver qual sera a nova hanagá. Falando em 
saudades, quem não está morrendo de saudades da kvutza shnat 2013? eles 
estam de volta!!!!! Com novos tafkidim e com muita pilha pós shnat. 

 

Ano novo, peilut NOVA!! Isso ai, depois de um ano incrivel de amelim com muita 
pilha, conhecimento e novas experiências, finalmente chegou a hora da kvutza 
shnat 2016 subir pra peilut!!!. Estamos MUITO ANSIOSOS! Não vemos a hora da 
nossa primeira peilada! E de um ano maravilho como peilim ! 

 

Sudoku 
Preencha os 
quadradinhos menores 
com números de 1 a 9 
sem repetir nos 
quadrados maiores nem 
nas colunas	  
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Eai	  Galera	  Chazitiiiana,	  tristes	  com	  mais	  um	  fim	  de	  brasileirão?	  

Infelizmente	  o	  campeão	  esse	  ano	  foi	  o	  Cruzeiro,	  pela	  terceira	  vez	  na	  historia	  do	  
clube.	  	  

Esse	  ano	  não	  foi	  um	  
ano	  muito	  bom	  para	  os	  
times	  paulistas...o	  
melhor	  classificado	  foi	  
o	  San7os,	  apenas	  em	  7º	  
lugar,o	  time	  sentiu	  
muito	  a	  falta	  do	  
neymar	  .	  	  

O	  melhor	  time	  do	  
mundo	  (VAI	  
CURIIINTHIA)	  ficou	  
injustamente	  em	  10º	  
lugar	  e	  foi	  o	  time	  que	  
mais	  empatou	  no	  
campeonato	  (foram	  17	  
empates	  no	  melhor	  
estilo	  empatite).	  	  

Já	  o	  São	  Paulo,	  depois	  ter	  amargurado	  algumas	  rodadas	  na	  zona	  de	  
rebaixamento,	  terminou	  em	  9º	  lugar	  no	  campeonato.	  

	  E	  o	  Palmeiras?	  AAAAAH	  Esqueci,	  o	  palmeiras	  tinha	  sido	  rebaixado,	  HAHAHHAH	  

Mas	  o	  melhor	  DE	  TUDO,	  e	  ver	  Fluminense	  e	  Vasco	  rebaixados,	  diga-‐se	  de	  
passagem.	  

E	  se	  o	  

Ederson,	  Artilheiro	  do	  campeonato	  com	  21	  gols	   Titibilidade	  

BATE BOLA 



RETROSPECTIVA 2013 
Confira os principais acontecimentos do ano 

JANEIRO 

Apple lança o novo IPAD-air, em 42 países.	  
 

FEVEREIRO 

 Começa mais um ano irado de Chazit!! 

MARCO 

A guerra civil na Síria chega a situação critica, há a suspeita do uso de armas 
químicas contra os civis.  

ABRIL 

CORINTHIANS campeão paulista pela milésima vez!!!!! 

MAIO 

Coreia do Norte ameaça um ataque nuclear contra os Estados Unidos, o 
qual não aconteceu. 

JUNHO 

 Em Junho de 2013, manifestações populares levaram milhares de pessoas às ruas 
lutando por melhorias no transporte, saúde, educação e muitos outros problemas do 
país.	  

 

	  



JULHO 

-A Chazit Hanoar teve mais uma machane choref irada!! 

-A Seleção finalmente ganhou mais um titulo! O brasil venceu a copa das 
confederações pela quarta vez na historia. 

-O Atletico Mineiro foi campeão da Libertadores pela primeira vez em mais de 100 
anos 

-O Governo anunciou o programa ``Mais médicos``, que prevê a importação de 
médicos de  países estrangeiros para trabalharem no Brasil, principalmente  em 
regiões mais carentes. 

AGOSTO 

É revelado o escândalo de espionagem por Edward Snowden, um ex-analista de 
inteligência americano que tornou públicos detalhes de várias programas altamente 
confidenciais de vigilância eletrônica dos governos de Estados Unidos e Reino Unido 
SETEMBRO 

-Vocalista do Charlie Brown Jr., o ``Chorão`` é encontrado morto em 
seu apartamento em São Paulo 

OUTUBRO  

Em Outubro, a Chazit Continental inteira (SP,RJ,Porto Alegre e Uruguai) se reuniu 
pro Pemach para discutir sobre os mais variados assuntos de chazit e do mundo. 

O CHODESH lotou a chazit de chanichim loucos pra fazer sua kvutza  campeã, mas 
apenas OFAKIM conseguiu, quem sabe vocês não podem tentar ano que vem... 

NOVEMBRO 

Depois de muitos julgamentos, os acusados do mensalão, entre outros esquemas de 
corrupção foram finalmente condenados a prisão. Entre eles, Jose Dirceu, Jose Genuino, 
Delubio Soares, Marcos Valerio, entre outros (pilantras). 

DEZEMBRO 

Ultimo sábado de chazit.. AAAAAAAAAAAAAAAAAH 

 



QUANDO EU PENSO EM MACHANÉ... 

	  

IRAAADA	  

	  

AMIGOS	  

MUUUUIT
A	  

DIVERSÃO	  

SACANIM	  

ATAQUE	  

BANANA	  

PEULÁ	  

CHAZIT	  
ALÉM	  DOS	  
SÁBADOS	  

IOM	  LAILA	  

SHMIRÁ	  

SHIRON	  

CROSS	  



Chaverim queridos,  

Primeiro queríamos dizer 
que estamos morrendo de inveja 
de vocês por terem tido uma 
machané muuuuuuito irada 
enquanto nós nos despedimos do 
melhor ano de nossas vidas (até 
agora, que venha 2014!).  

É bem difícil explicar o que 
estamos sentindo nesse momento.. 
Pensar em todos os anos que 
passamos cantando músicas que 
remetiam ao nosso shnat e agora? 
Por mais clichê que seja, 
precisamos completar esta frase com um “acabou de começar”.  

Depois de um ano maravilhoso em Eretz, estamos loucos para voltar para 
nossa Chazit, para a nossa segunda casa, para todos os sábados e machanot. 
Mesmo estando no Shnat vivendo nosso movimento, vocês não imaginam a falta que 
tudo isso faz. Cada vivência que tivemos aqui nos deu mais força e mais pilha para o 
ano que esta por vir.  

Nesse exato momento já estamos espalhados pelo mundo: alguns continuam 
na terrinha, outros foram se aventurar na Tailândia e outros foram curtir o friozinho na 
Europa (além daqueles que vocês já encontraram por ai, hehe), porem não da para 
negar que a cabeça já esta no Brasil. Não sabemos explicar se estamos mais felizes 
em voltar ou se estamos mais curiosos para saber o que nos espera no ano que vem. 
Mas, entre todos os questionamentos e a confusão de sentimentos, de uma coisa 
temos certeza: 2014 vai entrar para a historia. 

Beijos muuuuito saudosos, 

Kvutza Shnat 2013  

 

(Ps:voltei gorda e barbudo...) 



	  

Olá Chanichim, mais uma machané se passou e novamente nós fomos 
vitoriosos muahuahuahua! Vocês nem tiveram chance contra nossos 
músculos! 
Sim, é verdade que não conseguimos ganhar todos os ataques, até 
porque ninguém é perfeito, mas na próxima machané não perderemos 
nenhum! Podem treinar, fazer aula 
de jiu-jitsu com o Mário de Ofakim 
ou treinar mma com o Strogo, mas 
nada disso irá adiantar. Vocês 
ianda tem que comer muito arroz 
com feijão e tomar muito gelinho 
no barzinho para conseguir nos 
superar. 
Ano que vem teremos muitos 
reforços de PESO vindos de Israel, 
muito ansiosos pra tornar suas 
madrugadas de machané mais 
divertidas. Eles disseram que estão com saudades de ganhar doces 
depois do ataque. 
Podem correr, mas não podem se esconder,.... 

Carta dos atacantes: 



	  
OS CORREIOS ELEGANTES 
QUE NÃO FORAM LIDOS 

Barzaaaa, o 
homem que peida 
e corre quando 
leva suuusto! 	  

Chanichim olhem pra 
cima, tem macarrão no 

teto  
assinado :  

lourdes(da limpeza) 

AMEBOLAS ESTAMOS COM CIÚMES 
DESSE CORPINHO DE VOCES, 
ASSINADO: OFACOCOTAS, 
MORDELICIAS E NEUROLINDAS" 

"AMEL GUGA VOCE É 
UM GATO, D'US 
GREGO E TUDO DE 
BOM" assinado: 
NINGUÉM 

 

CHANICHIM SÓ DEU 
NOIS NESSA 
MACHANE!"  
assinado: ATACANTES 

"CHANICHIM	  E	  PEILIM	  
VALEU	  PELO	  ANO",	  
assinado:	  	  
CHAZIT!!	  



	  

Pooooooooois	  é	  galera,	  eis	  que	  chegamos	  ao	  fim	  da	  nossa	  
iraaaaaaada	  Machané	  Kaitz.	  Mas	  se	  você	  acha	  que	  suas	  férias	  
acabam	  por	  aí	  você	  está	  enganado!!.	  
Concordamos	  que	  é	  beem	  difícil	  ficar	  sem	  Chazit	  em	  qualquer	  
momento	  do	  ano,	  mas	  agora	  teremos	  uma	  longa	  pausa	  sem	  
atividades	  chazitianas...	  AAAAAAAAAAH	  

Mas	  não	  se	  desespere!!!	  Listamos	  aqui	  algumas	  dicas	  do	  que	  
fazer	  nas	  férias:	  
	  
-‐Cinema	  
O	  Hobbit	  está	  nos	  cinemas	  e	  promete	  ser	  um	  ótimo	  filme,	  chame	  a	  galera!	  
	  
-‐Fofocas	  
Depois	  da	  machané,	  os	  momentos	  vão	  e	  as	  memórias	  ficam,	  então	  nada	  melhor	  que	  
compartilhar	  com	  os	  amigos,	  marque	  um	  Fifties	  com	  o	  pessoal	  e	  deixe	  tudo	  em	  dia!	  
	  
-‐Videogame	  
Tire	  aquela	  revanche	  com	  seu	  amigo	  no	  Fifa	  ou	  jogue	  sozinho	  um	  GTA	  V	  iraado.	  
	  
-‐Exposição	  Stanley	  Kubrick	  
A	  exposição	  do	  diretor	  de	  filmes	  como	  Iluminado	  e	  Laranja	  Mecânica	  vai	  até	  o	  dia	  12	  
de	  janeiro	  no	  Museu	  de	  Imagem	  e	  Som,	  vale	  muuuuuuuuuuito	  a	  pena.	  
	  
-‐Parque	  Ibirapuera	  
Um	  clássico	  paulistano,	  o	  Ibirapuera	  nunca	  perde	  a	  graça,	  ótimo	  pra	  fazer	  piqueniques,	  
andar	  de	  bike,	  jogar	  futebol,	  ver	  o	  pôr	  do	  sol...	  
	  
-‐Avenida	  Paulista	  
Em	  qualquer	  dia	  e	  em	  qualquer	  momento	  do	  ano,	  essa	  avenida	  é	  sempre	  especial	  e	  
ótima	  pra	  passear,	  e	  está	  mais	  ainda	  com	  a	  decoração	  de	  Natal	  e	  as	  estátuas	  da	  
Mônica.	  
Também	  é	  sempre	  interessante	  ir	  ao	  MASP	  e	  ver	  as	  exposições.	  
	  
-‐Dormiiiiir	  
É	  muito	  legal	  se	  exercitar,	  jogar,	  brincar,	  mas	  poder	  dormir	  até	  tarde	  e	  descansar	  na	  
sua	  cama	  até	  a	  hora	  que	  quiser	  é	  maravilhoso.	  
	  
-‐Fazer	  contagem	  regressiva	  até	  o	  primeiro	  sábado	  de	  Chazit	  em	  2014	  
Até	  porque,	  ninguém	  aguenta	  tanto	  tempo	  sem	  Chazit!!!!!!	  

Acabou a Machané!! E agora? 



O que aconteceu na Machané? 
Coitadas das meninas 
de omanim! entupiram 
o banheiro delas e o 
quarto ficou fedendo 
durante a machané  

Os	  amelim	  inovaram	  mais	  
uma	  vez,	  com	  o	  
roncoletivo(ronc	  ronc	  ronc)	  

O número de casais 
formados em Mordim foi 

ENORME!! 

Os meninos de Ofakim que 

se aguentem, pois as 

meninas estão naquela 

semana 

Os kovshim tiveram 
que dormir com as 
cabras, após destruirem 
o quarto 

Os solelim fizeram o Zé 
ficar ainda mais careca, 

Os  shovavim  usaram  e  
abusram  de  sua  arma  
química  secreta-‐‑  O  
PUM!  

Os meninos de 
nitzanim choraram de 
saudades dos pais!! 

Os guiborim tiveram a melhor 
machané da sua vida, cheia 
de MUUUITA LOUCURA! 

Depois de ficarem 
com muito medo do 
Iom Layla, os 
meninos de neurim 
não queria mais sair 
do quarto... 

	  



	  


