
Iton – 4ª Edição  2013

 

ITON 
YOM HULEDET SAMEAAAACH! 

 

EBAAA, MAIS 

GENTE ME 

VISITANDO HOJE! 
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Editorial 

Ufa, finalmente chegou mais um Iton ! A gente já tava com saudades ! Mas com 

saudades MESMO a gente ta é a da Machané ! Toooodo mundo vai estar lá pra fazer 

só o que a Chazit sabe: TER PEULOT ANIMAAAAIS ! VOCÊ AINDA NÃO TA 

INSCRITO ? VAI CORRENDO SE INSCREVER! Todos os madrichim vão estar 

esperando por você com a-q-u-e-l-e Yom Layla de arrepiar! Falando em “Yom”, vocês 

já estão sabendo que data ta se aproximando? Yom Yerushalayim, ooooou seja, o Dia 

de Jerusalém ! Esse ano a gente vai comemorar 46 anos da reunificação da cidade ao 

Estado de Israel ! Xiii, ta por fora do assunto ? Relaxa, a Vaadat Iton te dá uma ajuda! 

 

Chazak VêAle 

Beijos, Debão 

Rosh Iton 2013 

 

          Du                                    Paulinha                                    Bia 

 

 

 

 

 

 

     Michel                                      Rodrigo                                   Debão   

No Rodapé dessa edição: dados beeeem curiosos... 
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S.O.S Vaadat Iton ! 

 

Quando te perguntam “Qual a plataforma ideológica da Chazit?” 

Você dá aquela pequena gaguejada? 

- Juvenil, Apartidário e...e...o que mais mesmo? 

A GENTE VEIO TE AJUDAR ! A Vaadat Iton traz pra você um resuminho irado sobre 

tudo que você tem que saber sobre a ideologia da nossa Tnuá Maravilhosa! 

 

Juvenil - Organizados em grupos etários, somos um movimento juvenil que, por meio 

da educação não formal transmitida de jovens para jovens, visamos a formação de 

novas lideranças que se identifiquem com a nossa ideologia. 

Judaico - O Judaísmo é um importante pilar de nossa ideologia. Os valores nacionais, 

culturais e éticos constituem um panorama que deve ser conhecido e vivenciado, além 

de transmitido, afinal ele é fundamental para a continuidade de nosso Povo.  

Sionista - O Sionismo é um sentimento fortemente estimulado pela Chazit Hanoar 

visto que a aliá é apontada como a única forma de se consolidar um Povo unido pelos 

valores culturais e uma vida autêntica e coerente em relação às experiências 

vivenciadas ao longo do processo educativo no movimento. 

Educativo - Somos um movimento educativo, 

porque a cada sábado você aprende alguma 

coisa nova na peulá. Nos preocupamos em, 

além de ser um lugar divertido,sempre passar 

novos valores e aprendizados. 

Apartidário - Uma pessoa apartidária é 

aquela que não toma partido em decisões, ou 

seja, que fica em cima do muro. A Chazit é 

apartidária em relação à política israelense, e 

se mantém no pensamento central, nem muito 

a direita ou a esquerda.  

Continental- Somos um movimento 
continental porque não existimos apenas no 
Brasil. Como também temos um ken (sede) 
no Uruguai, e o Uruguai e o Brasil fazem parte 
do mesmo continente ( da América do Sul), 
podemos nos considerar um movimento continental. 

 

 

O adolescente Fin Keleher, de 11 anos, quebrou em maio deste ano o recorde mundial ao colocar 43 

caracóis em seu rosto. O menino, que mora no estado de Utah (EUA), manteve os moluscos em sua 

face por dez segundos. 
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Minutinhos do Rabino... 
 
 
“Iesh Hanashim Im Lev Shel Even 
Iesh Avanim Im Lev Adam” 
  
“Existem pessoas com coração de pedra 
Existem pedras com o coração de gente” 
  
 
 
Estes versos resumem um pouco da atmosfera de Jerusalém. 
  
Aqueles que caminham em silêncio pela cidade velha podem 
ouvir a História do Povo Judeu. 
  
Porque cada pedra em Jerusalém tem um fato a nos dizer, um acontecimento a relatar. 
  
As pedras nos contam a vida do Patriarca Abraão e o reinado de Samuel. 
Nos lembram a coragem do Rei David – o fundador de Jerusalém. 
E a sabedoria do seu filho Salomão que construiu lá o primeiro templo. 
As pedras nos falam de derrotas e vitórias, de exílio e redenção. 
  
Mas tem segredos que elas não revelam. 
Porque cabe a nós descobrirmos sozinhos. 
  
Quando aprendermos a andar por Jerusalém em silêncio. 
Quando percebermos que podemos estar em qualquer parte do mundo e, em silêncio, 
andarmos por Jerusalém. 
  
O ar dos montes puro como vinho, 
E o aroma do pinho, 
Carregados pela brisa do entardecer 
Ao som dos sinos. 
Suas árvores e pedras adormecidas, 
Repousa a cidade solitária 
Presa em seu sonho 
E em seu coração uma muralha. 
  
Jerusalém de ouro 
De cobre e de luz 
De todas as tuas canções 
Eu sou o violino. 
  
“Halo Lechol Shiraich 
Ani Kinor” 
  
  
Rabino Michel Schlesinger 

 
 
 
 

 
Joe Allison,nove do Reino Unido, conseguiu esta façanha em 1° de abril de 2008, e utilizou 

colheres de chá para bater o recorde. Ele equilibrou cinco colheres na testa, quatro nas 

bochechas, uma no nariz e duas no queixo. 



Iton – 4ª Edição  2013

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O britânico Charlie Bell, de 35 anos, estabeleceu novo recorde ao transportar em maio deste ano 17 

quilos de larvas com a boca. Ele tinha que levar as larvas de um recipiente para outro. 
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Vaadat ? Hmm, o que é isso mesmo? 

E aiii galerinha da Chazit ! Vim aqui pra contar um pouco pra vocês sobre a Vaadat 

Meoravut ! WHAAAAAAAT ?? VOCÊ 

AINDA NÃO SABE O QUE ELA FAZ ?  

Cara, senta aí que vou contar AGORA! A 

Vaadat Meoravut é aquela que cuida do 

ativismo na Chazit ! Ainda não entendeu?  

Explico melhor: a gente dá aquele gás na 

sustentabilidade, ações sociais e 

judaísmo da nossa amada Tnuá ! Os 

projetos da meoravut este ano são,por 

exemplo, doações de sangue dos peilim, 

pré seder de pessach para os peilim e 

amelim. Atualmente temos dois grandes 

projetos pros peilim de sustentabilidade e 

ativismo...Tcham tcham tchaaaam 

aguarde por novidades! 

Chazak VeAlê, Vaadat Meoravut 

Binho, Rosh Meoravut ( Shnat 2012 ) 

 

 

 

Em fevereiro deste ano, o australiano John Allwood superou seu próprio recorde mundial ao esmagar 47 

melancias com a cabeça em apenas um minuto, no festival de melancia e melão de Chinchilla (Austrália) 
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Tarbutagem 

Chazit’s Creed 
 
Local: Jerusalém, 70 anos (ano da 
queda de Jerusalém para Roma) antes 
da Era Comum(70 ac) 
Missão: Seguir Bar-Kamtza 
Zéon!  

 
Com suas habilidades de super espião 
ruivo, ele se infiltra em Jerusalém, onde 
entra sorrateiramente numa grande que 
acontecia naquela noite; atrás dele, 
fileiras de guardas nem perceberam 
sua passagem. 
Ao entrar no salão da festa depara-se 
com a sua grandiosidade: Pilares feitos 
de ouro, tocadores de Cítara, 
adestradores de camelos e fontes que 
jorram vinho compunham a decoração, 
além das mais bonitas pessoas de 
época. 
A visão que teve naquele momento mudaria o futuro de Jerusalém, Israel e todo o 
mundo ocidental. Dois nomes foram trocados na lista de convidados, ao invés de 
Kamtza, Bar Kamtza, o espião romano procurado pelo lendário ruivo da antiguidade, 
tinha sido convidado. Além de espião, era também inimigo do dono da festa, o que 
causará o incidente a seguir. 
Na frente de todos, e mesmo após dizer que pagaria a sua parte, metade ou inclusive 
todos os gastos do evento, Bar Kamtza foi expulso e humilhado. Desconfiado da 
situação, Nono o segue até o seu destino, o comandante romano da região, a que diz “ 
Cara, os maluco lá, os judeu, tão fazendo uma festa para comemorar a vitória em cima 
de você, cola lá para vê ”. Após essas simbólicas palavras, o exército romano marcha 
com destino à Jerusalém. Onde está nosso herói nessa hora? 
Enquanto realizava as maiores acrobacias, pelos telhados, de forma a avisar os 
judeus o mais rápido possível da invasão romana, um ser encapuzado e com uma 
capa branca e dourada o derruba. Após cair 15metros, ouve o entidade dizer: “Hoje 
não, lindão”. Ao acordar, escuta espadas batendo, e escudos se quebrando; a batalha 
que definiria o futuro do povo judeu havia começado. 

 

To Be Continued... 

 

Beijos, Vaadat Tarbut 

 

 

 

 

Ao longo da história, a cidade de Jerusalém foi destruída duas vezes, sitiada 23 vezes, 

atacada 52 vezes, e capturada e recapturada 44 vezes. 

Quer ler o final da matéria da Tarbut ?! 

ACESSE JÁAAAA O SITE DA CHAZIT ! 

www.chazit.org.br 
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Tesourada... 
 
Você é aquela chanicha que sempre vê uma madricha com uma camiseta da Chazit 
ultra personalizada? Nós da Vaadat Iton apostaaaamos que você já tentou recortar a 
sua, mas claro, a camiseta nuuunca fica igual... Chega de choro, a gente veio aqui te 
ensinar a deixar a sua camiseta mega estilosa! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 O nepalês Rohit Timilsina quebrou no dia 23 de agosto deste ano o recorde mundial ao segurar o maior número de 

bolas de tênis com apenas uma mão por mais tempo. Ele segurou 21 bolas por cerca de 14 segundos. 

Recorte a gola de acordo com seu gosto 

pessoal. Cuidado para não deixar aquelas 

sobrinhas! 

Com a medida de três dedos 

na aérea dos ombros + 4 

dedos abaixo da axila, 

recorte para dar adeus a sua 

ex camiseta sem estilo 

 

Acerte a medida da barra! Lembre-se de manter 

uma paralela na hora de cortar, deixar tudo torto 

não rola né? Dê aqueles retoques finais e saia 

desfilando por ai! 



Iton – 4ª Edição  2013

 

 

- Pro segundo andar da 
CIP e se inscreve na 
machané! 
 
- O número de inscritos 
na machané, ninguém 
vai ficar de fora! 
 
- Mosh Ben Ari! A turnê 
do artista pelo Brasil foi 
um sucesso! 
 

- Os paraquedistas para 
reconquistar Yerushalaim 
há 46 anos! 

 
- "..desce desce, gosta de e 
ir até o chão (chão, 
chão)..." 

 
- Vaia no time do Brasil no 
Mineirão. O time de felipão 
nem conseguiu vencer o 
Chile em casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já pensou um carro cheio? O record é do Mini Cooper, que já abrigou o número impressionante de 28 

ginastas em seu interior. 
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Quer ver a sua foto irada de Yom Yerushalayim ? 

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

 

 

O Museu de Israel, que fica em Jerusalém, recebe por ano mais ou menos 1 milhão de pessoas 

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... 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Exalando toda sua      

malandragem 

 

Nina e Nathy de Omanim 

Chanichot de Ofakim no show do Luan 

Santana... 

#sertanejoeruim, #vergonhaalheia, #eutoapaixonado, 

#fedor 

 

Na cidade velha de Jerusalém ,o quarteirão cristão tem mais de 40 igrejas 

Chanichot de Ofakim no 

show do Luan Santana... 

#sertanejoeruim, 

#vergonhaalheia, 

#eutoapaixonado, #fedor 
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Queridos amantes do segundo esporte nacional(futebol), como vocês com certeza sabem, o ITON 

possui uma equipe muito responsável pelas informações que divulga e também muito antenada nas 

maiores notícias bombásticas do vai-e-vêm do marcado futebolístico. 

Como nossa responsabilidade é com os nossos leitores, vamos contas a vocês algumas das 

quentíssimas novidades que descobrimos.... 

 

 

 

 

 

 

 

A MAIS BOMBÁSTICA: 

Messi já está no Real!!! 

 Elaine Davidson tem o título da “mulher com maior número de piergings ainda viva”. São 6.925 piercings espalhados 

pelo corpo, sendo 192 apenas na face. 
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No meu tempo de Chazit... 

Caos chazitiano 

Existe um momento entre o pré mifkad e a saída da chazit 
que me emociona de muitas maneiras, o momento de caos 
chazitiano.Por mais estranho que seja ,sempre gostei do 
caos que tem na chazit e vejo que nesse momento as 
melhores coisas da chazit surgem das maneiras mais 
desordenadas porem mais belas.Ver uma kvutzá cantando 
sua música ,chanichim menores correndo de um lado para 
o outro com seus madrichim atrás deles, aqueles antigos 
chanichim ou madrichim que não são mais seus mas 
mesmo assim no meio da maior bagunça que está a situação vão falar com você, são 
alguns dos um milhão de eventos que acontecem nesse momento. 

Todo esse balagan me faz perceber umas coisas muito especiais,que estamos lá pela 
mesma coisa,que mesmo no caos ainda assim é possível parar e cantar aquele soy 
chazit que faz nossos corações baterem mais fortes, que sim a tnuá é um espaço que 
tenta quebrar as barreiras do dia a dia e que sabemos respeitar um dos momentos 
mais marcantes e únicos de nossa tnuá ,o mifkad. Desde seu começo ao fim ,o caos 
pára e vemos a nossa tnuá nos olhos de todos e assim respeitamos uns aos outros da 
maneira as nobre e humilde que já presencie na minha vida.   

Bem ,passou o mifkad o caos volta e todo aquele balagan volta e sentimos que 
infelizmente outro sábado passou e que só poderemos desfrutar desses breves 
momentos no próximo sábado. Mas ainda assim se sente aquele caos que tem no 
barzinho, na saída com madrichim gritando como loucos atrás dos chanichim e da 
felicidade que é estar entre amigos e saber que fazemos parte de algo maior. 

"Bendito seja o caos, porque ele é sintoma de liberdade." (Enrique Tierno Galván) 

Chazak ve alê 

Beijos e abraços 
 
Belga ( Boguer, Shnat 2011 ) 
 
 

 
 
 
 

MACHANÉEEEEE, 

CHEGA LOOOGO ! 

A cidade de Jerusalém é rodeada por uma muralha de mais de quatro quilômetros, com sete portões, 34 torres e 

uma cidadela (a Torre de Davi) 


