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ITON 
CHEGA LOGO MACHANÉ ! 
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Editorial 

E quem diria ! Esse já é o último Iton do semestre, passou voando! E ai, 

completamente apaixonados por seus madrichim ? Temos certeza que sim ! 

CALMA, não precisa começar a chorar de saudades da sua kvutza, A MACHANÉ TA 

CHEGANDO ! VOCÊ JÁ TA INSCRITO NÉEE? Demos uma espiadinha e a machané 

de todo mundo ta ANIMAL, sério, se preparem pra melhor semana da vida de vocês! 

QUEEEE, VOCE AINDA NAO SABE SE VAI? VAI CORRENDO FALAR COM A SUA 

MÃE, VOCÊ NÃO PODE PERDER DE JEITO NENHUM ! 

Vamos estar te esperando lá! 

Chazak VêAle 

Beijos, Debão 

Rosh Iton 2013 

 

          Du                                    Paulinha                                    Bia 

 

 

 

 

 

 

     Michel                                      Rodrigo                                   Debão   

No rodapé dessa edição tudo que você tem que saber sobre a machané de outros snifim 
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S.O.S Vaadat Iton ! 

MACHANÉ TA CHEGANDO! A semana mais irada das suas 

férias vem aí e ta na hora de pensar nos preparativos! 

CALMA AÍII, VOCE NÃO SABE O QUE LEVAR NA MALA ? 

KEEP CALM, VAADAT ITON TE DÁ UM HELP !! 

 

Doces 

Ninguém nunca lembra deles mas nós garantimos, ELES SÃO MUITO 

IMPORTANTES ! Antes de entrar no ônibus dê uma corrida pro supermercado. Os 

favoritos são os pirulitos que pintam a língua de azul são os favoritos #ficaadica 

Travesseiro 

Parece bobo de lembrar, mas todo mundo seeeeempre esquece ! Ele será 

extremamente desejado no ônibus de volta ( não vai dizer que a gente não avisou ) 

 

Muita pilha e força pro ataque 

Leve toda a sua animação e energia porque essa machané PROMEEETE! Nós 

tivemos o privilégio de dar uma espiada nos atacantes, prepaaaarem-se que eles vão 

vir com tudo! 

 

Camiseta pra printar 

Você com certeza vai querer ter alguma recordação 

da machané mais irada ever, então não se esqueça 

de levar uma camiseta branca pra pintar ! 

 

Roupa pra sujar DE VERDADE 

A nossa Vaadat saiu dando uma olhada nas machanot de todas as kvutzot e 

descobrimos que o sacanim de todo mundo ta incrível ! Levem aquelas roupas que 

vocês realmente não querem mais porque temos certeza que você nuuuuunca mais 

vai usar ela na vida 

 

 

 

A Machané do rio tem 6 dias, um a menos que SP 
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Minutinhos do Sheliach... 
 
Meu primeiro Machané da Chazit na “Idade da Pedra” 
Isto aconteceu há muito tempo. Vamos dizer há mais de 30 anos 

atrás. Ainda não existiam telefones celulares, internet e Playstation 

(nem o 1).  Eu tinha 7 anos e tinha começado a ir à Chazit há 

poucas semanas, quando minha mãe chegou em casa dizendo 

que viajaria para o Machané. Lembro que por um lado fiquei muito 

feliz e por outro fiquei com muito medo. Alegria de fazer algo novo 

e diferente e com medo exatamente pelo mesmo motivo. Quando 

vamos fazer algo novo sempre temos aquele frio na barriga. 

Recordo que a preparação foi muito emocionante. Minha mãe 

como uma ótima mãe judia comprou saco de dormir, lanterna, gorro de lã, luvas e inclusive 

ganhei um “dubon” (casaco do exército) de Israel. Era o Machané de julho e acho que minha 

mãe achou que eu ia congelar. Naqueles dias o papo era só sobre o Machané. Em casa, na 

escola e com meus primos maiores que eram experientes no assunto. Contavam-me sobre as 

peulot, caça madrich noturno e é claro sobre as shmirot e o ataque.  Os madrichim também só 

falavam nisto no sábado de Chazit e minha vontade de ir e meu medo por não saber como era 

só cresciam.  

Finalmente o dia do Machané chegou. Lembro que a noite anterior foi praticamente em branco. 

Quase que não dormi. Quando subi no ônibus senti que começava ali algo muito especial. E foi 

mesmo. Meu primeiro Machané contava a cada dia a historia de Israel e Jerusalém. Cada dia 

era uma época diferente. O dia do ataque foi sobre a época de Chanuka e os Gregos nos 

atacaram a noite. Este foi meu primeiro ataque. Atacantes vestidos de Gregos e nós tínhamos 

que proteger a bandeira da Machané e Jerusalém. Claro que ganhamos! Também me lembro 

dos madrichim nos contando sobre os kibutzim e sobre Israel moderna. Cada dia do Machané 

ganhávamos uma parte de um quebra cabeça com um personagem da historia de Israel. No 

final do Machané o quebra cabeça estava completo e conhecíamos a história de Israel.  Estive 

em Machanot com diferentes temas: cores, épocas da história, comunicação,cinema,  lideres, 

mudanças... 

Mesmo que o ataque foi algo fora do comum lembro de outras atividades que me marcaram 

muito. Raio Mortífero, Caça Madrich, Olimpíadas entre personagens da historia de Israel e o 

Cross. E me marcou muito duas coisas: a primeira era o shiron que todos os dias depois do 

jantar abríamos e juntos com os madrichim aprendíamos uma musica que nos ensinava algo 

sobre a história do Brasil e a história de Israel e também valores de respeito ao próximo e de 

liberdade. A segunda era quando no tempo livre podia conversar com meus madrichim sobre a 

vida deles e contar também sobre a minha. 

Nunca esquecerei a primeira noite depois do primeiro Machané que participei. Assim como de 

todos os outros que participei. Tive muitas saudades de todos aqueles momentos passados 

juntos com meus amigos e madrichim. Era como se algo me faltasse. Isto me mostrou que 

minhas expectativas foram preenchidas. E depois do primeiro Machané foram muitos como 

chanich e também madrich. 

Boa Machané para vocês da época do Playstation 4 

André Sheliach 

Os shovalelim no rio voltam mais cedo da machané, ao invés de chegar mais tarde. 
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Em POA a machané tem só 3 dias 
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Vaadat ? Hmm, o que é isso mesmo? 

Fala galera! 

Para quem não sabe, eu sou o Rosh Bait 2013! Basicamente, eu e a minha vaadat temos a 

função de cuidar da casa de várias maneiras. Vou explicar melhor!  

 

Todo sábado antes de vocês chegarem, nós fazemos a 

decoração dessa linda casa, espalhamos desenhos, cartazes 

e muitas outras coisas para vocês se sentirem em casa, 

para mudar o clima com ilustrações diferentes.  

Além disso, cuidamos do mural do térreo! Toda semana, 

nós conversamos e vemos o que podemos colocar lá de 

legal, que seja interessante para informar e entreter vocês 

antes e depois das peulot. Por exemplo, fotos, desafios, 

curiosidades diferenciadas, propaganda das machanot e 

dos eventos da Chazit, etc. 

Eu e minha vaadat somos os responsáveis pela organização 

e limpeza da casa, e também por verificar se as salas estão 

em bom estado após os sábados (toranut). Nós 

organizamos os mutirões e o que deve ser feito neles, dias nos quais todos os peilim se reúnem 

para limpar e pintar a casa, para que ela fique sempre bonita. 

Bom, galera, esse é o meu trabalho e o da vaadat Bait! Espero que tenham gostado e qualquer 

dúvida, podem me procurar! 

Falou! 

Joe (Bonim Beit – Shnat 2014) 

 

 

 

 

A machané no Uruguai é um acampamento de verdade com barracas 
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Tarbutagem 

Partiu pela direita, passou por um, dois, três, entrou na pequena área eeee.... é derrubado! 
Peeeeenalidade máxima aponta o juiz! A regra é clara! Robson vai cobrar. Partiu, chutou e..... 
 
Eaeeeee, um grande amigo meu, o Mário, vai contar e comentar o pênalti da rodada a todos 
vocês! 
Então, tudo aconteceu na véspera do feriado, na estrada para Itu. Eram 16horas, e lá 
estavámos, eu, meu irmão e meus pais, parados em um estacionamento chamado Castelo 
Branco. Cada quilômetro parecia uma eternidade, sentia-me na fila de uma Abercrombie. Até 
mesmo pensei em ir a pé, afinal, poderia chegar até mais rápido! Após interminváveis quinze 
minutos meu cel vibrou, uma mensagem! Aliás, um Whatsapppppp! Agora sim poderia fazer 
algo decente! 

 
Mas muitos tec tec’s depois um lembrete 
aparece: restam apenas 20% de bateria. 
Surtei, ainda estávamos na metade do 
caminho e em poucos minutos estaria sem 
com quem falar. 
Minha ansiedade crescia, ficava mais irritado, 
áspero, cheguei até a ser grosso com algumas 
pessoas, mas o que podia fazer se a bateria 
estava no último porcento? Pronto, acabou, 
agora não havia mais nada para fazer. Por 
dentro, expludi! Praguejei contra quem havia 
feito a estrada, contra os CET’s, contra as 
pessoas que saíram na mesma hora, contra 
tudo! Nem mesmo ouvir a música do rádio ou 
pensar na vida acalmava-me, aliás, pensar no 
que? Minha vida vai muito bem obrigado, pra 
que ficar refletindo, se é perda de tempo!? 
Após mais longos cinco minutos, decidi 
perguntar pela primeira vez ao meu pai(não havia falado com ele desde que saímos de casa) 
algo inusitado. 
- Pai, o que você fazia quando o vovô levava-o para viajar?  
- Como assim? 
- Ah, vocês não tinham nem celular nem Ipod, o que ficavam fazendo durante todo o tempo? 
Olhavam um para a cara do outro? 
- Claro que não! Eu e meus irmãos conversávamos muito, olhávamos pela janela e fazíamos 
brincadeira com o que víamos! Além do que, perguntávamos muito ao meu pai sobre as mais 
diversas coisas! É verdade que às vezes não sobrava nada para fazer, e não tinha problema, 
simplesmente pensávamos na semana, no que íamos fazer na viagem, em qualquer coisa! Ou 
pelo menos eu o fazia. 
Decidi então perguntar sobre os meus avós, sobre como fora a infância de meu pai, perguntar 
o que me viesse a mente; e ele respondia com o maior prazer. Contou-me sobre a família, 
sobre a paisagem que víamos, sobre as bandas da época dele. Até meu irmão, que estava 
adormecido, acordou e ouvia atentamente cada frase, cada palavra. 
Quando chegamos já era noite. Desfiz as malas, jantei e, na rede, decidi pensar sobre o que 
ocorrera naquele dia; tantos acontecimentos, tantas informações! Mas algo era certo: nada 
daquilo teria acontecido se a bateria não tivesse acabado, não teria aprendido tanto sobre 
quem é meu pai.  
Sem lembrar de carregar o aparelho, andei até perto da piscina e olhei para o alto, a Lua cheia 
brilhava no negro céu, iluminando parciamente o chão. Era uma maravilha que poucos podiam 
vislumbrar, algo apenas para aqueles que sabiam ver. Agora, eu sabia. 

 

Beijos, Vaadat Tarbut 

 

Na machané de dezembro no RJ, o Amelim são PT's e não chanichim 
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5º dia  

- Noam comanda o super-shabat, com fogos, show de mágica, e, adivinha só? Pizza 

hamburguer e batata-frita! 

-Abacaxi e Sami(Mordim), miam as peulot e ficam o dia inteiro sozinhos no quarto juntos. 

-Não tem almoço de Neurim, porque a Milena e a Tatinha comeram tudo 

6º dia 

- Shovavim, como ninguém já esperasse faz messibá de teatrinho imitando os madrichim. 

-A Messibá de Nitzanim tem Dylan e Yayá de apresentadores e é um show de talentos! 

-A Messibá de solelim, ninguém entende, mas pelo menos eles são fofos. 

 

 

CARTA DOS ATACANTES 

De: Atacantes 

Para: Chanichim da Machané 

E aeeee queridos chanichim....! Ou seriam queridos reféns? ?!! Como estão todos? 

Gostaram bastante desde o último ataque? Queremos só ver. Nós temos malhado 

desde o fim da última Machané, estamos todos sarados e fortes, que nem o Fuks, 

além de muito rápidos! Se preparem para a próxima machané. Porque se for que nem  

nessa machané não vai ter nem graça. Com certeza vocês ainda estão com tinta atrás 

da orelha e aquele cheirinho gostoso de machané que só sai daqui a 3 semanas, que 

sua mãe adora! 

Quem mandou não acreditar quando avisamos:”PODE CORRER MAS NÃO PODE SE 

ESCONDER......”. Além disso, temos alguns recados individuais para algumas 

pessoas. Onde estavam o Mário, o Dylan, o Fê, sumiram os homens? Eles estavam 

na Machané? Se eles não lerem esta carta, alguém que estiver lendo avisa para eles 

que nós vamos buscar os três na caminha deles e vamos sujá-los muito! Com 

participação também das nossas amigas: a tinta e a lama, na próxima machané. Eles 

serão nosso primeiros reféns. Tati Cukierman, Sophia Kest, Sheli e Manu não achem  

 

 

 

 

 

No rio, a peulá de sujar Sacanim se chama Cross 

 

No Uruguai, o ataque é pra toda tnuá junta 

 

Machané Local 

-A machané é irada 

-Na machané você tem ataque e iom layla 

-Tem iton na machané 

-No sábado, sempre ofakim e amelim enchem o saco de todo mundo. Eles não vão na machané local, só na 

central 

-Tem futebol na machané! 

-Você gosta dos seus madrichim, vai passar 7 dias com eles 

-No jantar, você pode cantar: mulheres servindo, homens se divertindo 

-Você vai se divertir demais! 

-A machané é muito irada 

-Tem banana com leite condensado e pão na chapa no café da manhã! 

O que? Você precisa de mais algum motivo depois do futebol? Não né?  

Se inscreva já na machané, no acampamento vips, de 1 a 7 de julho. 
 

Machané Central 

-A machané central é irada 

-Tem cariocas na central (e eles falam engraçado) 

-Tem gaúchas na central (mas vocês não vão pegar ninguém) 

-Você passa um tempo irado no avião! 

-Você vai se esforçar, mas não vai entender nada que os uruguaios falam. 

-Você sempre se preocupa com os pequenos da chazit. Na central não tem nada disso. 

-Se nada der certo, você vai sentir frio lá 

-Se tudo der certo você mesmo assim vai sentir frio 

-Tem iton na central! 

-Você sai de lá com a certeza de que seu sotaque não é o pior do Brasil. 

-Você vai poder, com exclusividade e durante 30 horas, encher o saco da Carlessi e da Dani ao mesmo tempo 

-Você vai tentar, mas não vai entender quem que faz shnat com sua kvutzá do uruguai 

Se inscreve já na machané central! De 19 a 23 de Julho! 
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- o número de chanichim 

nessa machané!!! 

- o nível da pilha dos 

madrichim!! 

- a ansiedade pro último 

sábado !!! 

 

-a vontade de que seus 

madrichim mudem no 

segundo semestre 

-quem ainda não ta inscrito 

na machané 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCÊ AINDA NÃO CONFERIU SUAS FOTOS 

ANIMAIS?Entre AGORA : www.chazit.org.br 

 

 

 

 

 

 

 

Correio elegante no rio se chama Chazitgrama 

 

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

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

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

 

   

                                                   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Em julho a machané do Rio usa o horário de verão 

 

Só os fortes entederão... HHAHAHAHAHA                  Andre(Chule)- Amelim 

 

 

 

Mordim depois de perderem 

o ataque de novo na 

machane 

Nachin e Marina – Mordim  

 

 

       Spa de Shovavim 
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... do Fê(Omanim) 

... do Fuks 
... do Joe e do Zé 

... da Ziza 

... do Daniel(Mordim) 

... da Tati(Kovshim) 

A machané do Uruguai é em um bosque do lado da praia e eles tem peulot na areia 
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No meu tempo de Chazit... 

 

Oooi, galera! Vim contar para vocês uma história que me 

marcou muito quando eu estava na machané de Neurim, 

em 2008.Era uma noite como outra qualquer, e eu estava 

na shmirá. Era a primeira machané da minha dupla, então 

eu ficava explicando as coisas para ele, o que poderia 

acontecer à noite, etc. De repente, todas as luzes se 

apagam, eu tinha certeza que era ataque (até porque o 

jantar tinha sido pizza). Mas ao invés de aparecerem atacantes, apareceram meus madrichim, 

animados, mas gritando e falando comandos: era gaydna!Foi muito divertido e distrativo! 

Maaaaas, no meio de tanta diversão e brincadeira, chegaram os atacantes e, lógico, eu fui 

sequestrada. 

Depois do sequestro, veio aqueeela pilha e vontade looouca de ganhar o ataque! Voltei toda 

suja bolando planos com a minha kvutzá para derrotar aqueles atacantes que tinham 

interrompido a nossa super gaydna!Mas, nem tudo é como queremos... Perdemos.  

No mifkad, os atacantes escolheram quem iria sofrer mais um pouquinho para que 

pudéssemos ter uma revanche. E lá fui eu de novo!Na volta, começou o segundo ataque e, 

mesmo com muita garra e sangue nos olhos, perdemos de novo. E dessa vez, além de doces, 

toalhas e shampoos como prenda, os atacantes decidiram ir um pouco mais longe... 

Chamaram a mim e a todos que não tinham ido ao cross naquele dia para um delicioso 

CROSS NOTURNO, onde tínhamos que rolar, fazer bolhas com a boca e por aí vai...E quando 

toda a kvutzá estava indo tomar uma ducha rápida para ir dormir, quem tinha ido ao cross teve 

que ir tomar um banho de verdade. 

Naquela machané, estávamos nos quartos de baixo, ao lado do salão de baixo. E para não ter 

que esperar tooodo mundo, fomos até o quarto dos shovalelim para tomar um banho 

decente.Porém, como já era tarde, percebemos só quando saímos do banho que não tínhamos 

levado roupa para colocar depois.Já estava amanhecendo, e muitos dos shovalelim já estavam 

acordando. E logo, nós estaríamos acordando também. Então, descemos a toda velocidade até 

o nosso quarto apenas de toalha.Enfim chegamos ao quarto, e fomos dormir. Mas aquela foi 

definitivamente uma noite inesquecível, daquelas que só acontece em machané!! 

Por isso, não perca a machané que está chegando! Você não vai se arrepender! 

Chazak Ve’Alê, 

Flora (Bonim Beit, Shnat 2014) 

 
 

SE INSCREVE NA 

MACHANÉ ? 

Em POA a machané de Shovalelim dura só um dia, eles vão de manhã e voltam de noite 

 

Chanichot de Ofakim no show do Luan 

Santana... 

#sertanejoeruim, #vergonhaalheia, #eutoapaixonado, 

#fedor 

 

 

 


