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     NÃÃÃÃO, JÁ ACABOU???? 
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Editorial 

E do nada, já acabou a machané ! Uma semana inesquecível pra todos terminou e ta 

na hora de voltar pra casa para dormir muito e tentar tirar o resto de tinta do Sacanim 

do cabelo! Pros que ganharam o Ataque, parabéns ! Pros que perderam, já comecem 

a praticar pra próxima Machané! 

Esperamos que vocês tenham aproveitado DEMAIS essa Machané animal ! 

Caaaaaaaaaaalma, não precisa começar a chorar, a Chazit volta em Agosto! 

 

Chazak VêAle 

Beijos, Debão ( já com saudades da banana com leite condensado do Vips) 

Rosh Iton 2013 

 

 

 

 

          Du                                    Paulinha                                    Bia 

 

 

 

 

 

 

     Michel                                      Rodrigo                                   Debão   

No rodapé dessa edição coisas que você só encontra na machané da chazit no Vips! 
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S.O.S Vaadat Iton ! 

 
 
 
 
NÃO CHOOOOREM ! 
Chateado porquê  a machané acabou?? 
não se preocupe, a Vaadat Iton chegou para resolver os seus 
problemas! 
 
 
 
Você queria ir pra África fazer um safári na copa passada mas não conseguiu? 
 
Agora você pode, e sem sair de São Paulo.  
No Zoo Safari ,em São Paulo, você pode entrar de carro e alimentar os animais 
 
 
Você queria ir para Hogwarts e conferir a super biblioteca deles? 
 
Você pode fazer isso perto da Chazit, na Livraria Cultura. Passar horas lendo livros em 
um ambiente mega moderno e legal! 
 
 
Queria ir para Nova York passar uma noite no Museu da História Natural? 
 
 
Tranquilo, o Museu Cantavento, que infelizmente só abre de dia, tem atrações muuuito 
legais. Como a exposição sobre mágica com ciências, Mágica nas Férias. Irado né? 
 
 
 
Queria ir para a Disney conhecer o Mikey Mouse? 
 
Você pode se divertir igual e ainda por cima aproveitar as Férias Mágicas no Hopi 
Hari.  
#diversãoavontade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iom laila mais tenebroso 
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Minutinhos da Hanagá! 
 

E ai galerinha Chazitiana, curtiram muito a Machané ? 

Espero que sim porque cada madrich deu tudo que pode 

pra fazer com que essa semana fosse irada! Agora ta na 

hora voltar pra casa, aproveitar pra ficar um pouco com a 

família e descansar muuuuuito porque ta todo mundo 

cansadão de pois tantas peulot! 

Ataque, sacanim, cross, gadná..UFA!  

A Hanagá queria dizer que ta mega orgulhosa com toda 

essa Machané ! Vocês chanichim vieram em peso e não 

tem nada mais bonito do que fazer um Mifkad lotado do 

jeito que a gente fez agorinha mesmo ! 

Tudo o que foi construído nesses últimos dias tem que continuar de pé galera ! Toda essa 

amizade fortalecida com os madrichim, todo esse espírito de kvutzá unida, todo esse amor 

chazitiano, isso tudo tem que ser eterno ! 

A gente guardou carinha de cada um de vocês e esperamos TODO MUNDO pro primeiro 

sábado sábado do segundo semestre! 

 

Chazak VeAle, 

Hanagá 2013 

 

 

 

 

        Gadná mais irada 

          Br/Maskir                             Dé Carlessi/Guizbarit             Dani Cubs/Rosh Vaadot            Nonô/Rosh Chinuch 
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Madrichot mais gordas 
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Vaadat ? Hmm, o que é isso mesmo? 

 

Eai galera, curtiram a machané??? 

Esperamos que sim. Nada melhor 

do que durante as ferias relembrar 

do melhores momentos da 

machané, então nao deixe de 

acessar o site da chazit para 

conferir todas as fotos e dar boas 

risadas com os amigos. 

 

Confira no site tambeém quando a 

Chazit volta , porque no segundo 

semestre tem muito mais, com 

muuuuuuuuuuuuuuuito mais pilha do que nunca! 

www.chazit.org.br   

Chazak VeAlê, Vaadat Intenet 

Fuks, Shnat 2014 (rosh)  

 

 

 

 

  

Banana com leite condensado no café da manhã 

http://www.chazit.org.br/
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15 dicas para ser o craque do futebol na machané ( na próxima né, porque todo mundo viu 

que você é perna de pau ) 

1- Tenha raça, muita raça 

2- Ponha sua pior chuteira e se prepare para uma guerra 

3 Arrume uma marreta e peça para alguém (não precisa ser ninguém de confiança. Se a 

pessoa escolhida não gostar de você, melhor ainda) descer a marretada na sua boca. 

Craque que é craque tem que ter os dentes tortos ou a boca murcha. 

4  Aprenda a cuspir. De nada adianta ser um goleador se você não sabe soltar uma 

potente e volumosa escarrada dentro de campo. 

5- Saiba como assoar o nariz sem papel. Todo jogador de futebol, dos bons aos ruins, 

sabe soltar um belo jato de catarro em pleno campo. O uso da camisa do time pra tirar 

as “rebarbas” é permitido. 

6- Aprenda a pular muros. Você vai precisar desse dom se quiser ficar entre os 

melhores em dias de concentração. 

7- Besunte seu corpo com piche. Se você quer mesmo ser um dos bons, não pode 

continuar com essa sua cara pálida. 

8- Faça um curso de teatro ou de dublê. Rolar no chão como se tivesse sido atropelado 

por uma jamanta é uma habilidade essencial para todo boleiro. Só não exagerem igual 

o Neycai 

 

10- Se seu cabelo for dos rebeldes, deixe-os crescer. Veja o exemplo do Ronaldinho 

Gaúcho: você acha mesmo que ele joga tudo aquilo só porque tem talento?  

11- Eu pulei o 9 e você nem viu, otário! Fique sempre atento no jogo 

12) Faça um curso especializado em dancinhas cretinas. Só assim você poderá comemorar 

seus gols com classe e originalidade. 

14) Nunca toque a bola pro BR, NUNCA! 

13) Nasça na favela. Não importa se sua família é de posses e você nunca passou necessidades. 

Todo bom jogador precisa ser de família humilde. Conte mentiras, se for necessário. 

14) Sempre escolha o Michel na hora de tirar os times, isto pode significar uma provável 

vitória. 

15) Faça com que sua mãe seja seqüestrada. Só assim você estará entre os da elite 

futebolística.  

Ataque em que os chanichim perdem 
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Previsões da Machané 

A Vaadat Iton SEMPRE sabe de tudo que rola nas Machanot e aqui estamos pra 

provar todo o nosso conhecimento pra vocês! 

1º dia 

- Mário(Mordim) perde o ônibus pois estava perdendo no Fifa 13 pro Rodrigo(Shnat 

2013) 

- Os pneus do ônibus furam e as íncriveis chanichot de Nitzanim servem de quebra 

galho como roda... 

- O ônibus chega com suas 3 horas de atraso, como de costume. 

-Chanichot de Mordim já estão com celulares mandando Snapchats  

pros meninos de Ofakim que não estão na machané.  

- Rick chega pontualmente no Parque dos Patins, e sem camisa, porque acha que é 

bolado 

- Madrichim de Guiborim não conseguem dormir, pois Belga não para de roncar. 

2º dia  

- Madrichim de Kovshim vão em busca da 

pokeflauta para acordar Joe, em sono 

profundo 

- Nitzanim ganha o ataque pela primeira vez! 

(só que não) 

-Belga acorda todo mundo, achando que é o 

Rosh Machané 

- Todos os homens de Neurim saem 

chorando do Iom Laila 

3º dia 

- Shovalelim chegam na machané e já se 

percebe que os gritos e choros aumentaram! 

( junto com o grau de fofura da machané ) 

- Os fortões de Kovshim desenvolvem técnicas e exigem gadná para se prepararem 

para o ataque 

-O Cross é hoje e surpreendentemente acaba a água da machané! 

- Berta e Taly(Mordim) decidem não tomar banho até o fim da machané 

Hakadot, futebol, shiron, correio elegante... 
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4º Dia 

- Dia de Pizza no jantar!! (hm,... acho que o ataque é hoje) 

- Chanichim perdem no futebol contra madrichim, como sempre 

- Noam fica com a cabeça careca dele completamente queimada de sol 

-Berta e Taly são expulsas do quarto porque estão fedendo muito! 

-O JASON VAI TE PEGAR! 

Sacanim mais sujo 

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 solelim, ninguém entende, mas pelo menos eles são fofos. 

 

 

 

  

Chá da noite delíííícia 
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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... 

 

 

 

 

 

 

 

 

BR – SHNAT 2012 

SUPER MASKIR(A) 

 

 

 

 

 

JOE-BONIM 

BEIT 

 

 

Um Cross onde a lama entra na parte mais profunda da orelha 



Iton –6ª Edição  2013

 

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 

que nós esquecemos de vocês. Só diremos uma coisa pra próxima machané: cuidado  

com tinta e cuspe.Aviso de antemão que sabemos que seus cabelos estão muito sujos 

e que nós não temos culpa nisso. Querem um conselho? Acho que teve alguma coisa 

a ver com pizza no jantar! 

Beijos sarados, e até a próxima machané! Beijos de quem vai ganhar de vocês de 

novo 

Atacantes 

OBS: O JASON VAI TE PEGAR! 

 

 

 

 

 

Galinhas ninjas que dormem em árvores 
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CORRE AGORA PRO COMPUTADOR PRA VER                   

AS FOTOS DA MACHANÉ   !!! 

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

- A vontade de voltar  

logo pra Chazit ! 

- A saudade dos madrichim! 

Na minha machané... 

Madrichim mais sarados #sóquenão 

- ... Do banco ! É pra  

voltar sentado! 

- Ficar em casa vendo tv nas  

 férias 

http://www.chazit.org.br/
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Dani Cubs - Bogueret - Shnat 2012 

 

Uma das historias mais marcantes que tenho de machané, foi quando em Nitzanim(2005) eu e 
algumas meninas da minha kvutzá colocamos os colchões para fora do quarto para ver 
estrelas e um madrich nosso deitou com a gente e ficou explicando o que era a Via láctea e 
algumas constelações! 
Foi muito legal, pois ate hoje olho pro céu no Vips e vejo o que ele me ensinou e as conversas 
que a gente ficou tendo vendo as estrelas! 
 

Tamy- Boná Beit - Shnat 2014 

 

Em Nitzanim o dia do cross foi o mais marcante da machané inteira. Tentando sair daquela 
lama toda para me limpar um pouco e tirá-la de tudo quanto é lugar, fui para o chuveiro da 
piscina. A fila estava muuito grande, mas eu esperei mesmo assim. Quando chegou a minha 
vez de tomar uma ducha, a água do sitio acabou. Eu só fiquei esperando embaixo do chuveiro 
a água voltar, mas nada aconteceu. Foi o meu dia mais sujo em machanot com certeza! 
 

Rick - Bone Beit - Shnat 2014 

 

Me lembro de uma machané quando eu estava em Nitzanim(2007), estávamos tendo uma 
gadná e meu madrich estava com o braço quebrado, mas isso não o impedia de correr e 
brincar com as pessoas com o outro braço hahaha. A gadná começou e assim as piadinhas 
durante também. Até um momento que esse meu madrich tinha decidido que eu deveria 
"pagar" por ter contado uma piada, então eu comecei a correr por todo o campão do vips, e 
meu madrich atrás, com o braço quebrado tentando me alcançar! 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

VAI SEGUNDO 

SEMESTRE, 

CHEGA 

LOGOOOOO! 

Sacanim com quilos de purpurina que não saem nunca do cabelo 


