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Editorial:

Fala galera chazitiana!

Mais um ano INCRÍVEL está começando com muita

pilha e caras novas! Gostaram do sábado? Dos novos

madrichim? Temos certeza que sim! E não precisa se

exaltar, se acalmem, sem pressa, já íamos falar sobre

isso.. O ITON ESTÁ DE VOLTA!!! E CHEIO DE NOVIDADES!

Aproveitem muito! Não percam um sábado sequer e

façam desse o melhor ano da vida de vocês!

Beijinhos,

Vaadat Iton.

Xu (rosh) Anita Paulinha BrickVitinho

Klein Pedro

NO RODAPÉ DESTA EDIÇÃO: as 10 maiores bilheterias de cinema da história



CANTINHO DOS PAIS
Por vaadat Horim

Fala galeeeera,

Temos o prazer de informar que a partir de agora a Vaadat

Horim (comunicação com os pais) vai ser responsável por essa

coluna incrível!

Mais do que nunca, será um espaço reservado para

depoimentos de pais de peilim e chanichim que gostariam de

falar um pouco sobre a Chazit: de quando eram pequenos e

iam nessa maravilhosa Tnuá, ou do que o filho conta ao voltar

das peulot, ou do quanto é difícil lavar aquela roupa suja do

sacanim... Enfim, sobre o que vier à cabeça!

Então chaverim, NÃO DEIXEM DE MOSTRAR ESSE ITON PARA OS

SEUS PAIS, e se eles se interessarem e quiserem escrever algo
para a nossa coluna, é só enviar uma mensagem para a página

da Chazit no Facebook - Chazit Hanoar São Paulo.

Também teremos textos da própria vaadat Horim voltados para

os pais, contando um pouco sobre nosso processo educativo,

tirando dúvidas, explicando melhor como funcionam as peulot,

as decisões políticas da Chazit, etc.

Esperamos que vocês curtam muuuuuito essa reformulação da

coluna! Beijos a todos!

Vaadat Horim: Riva (Shnat 2013), Nathy - Rosh Chinuch (Shnat

2013), Luiza (Shnat 2016) e Paulinha (Shnat 2017)

10) BATMAN: O CAVALEIRO DAS TREVAS RESSURGE (2012)

Bilheteria: $1,082,130,642



COLUNA QUASE INTERNACIONAL
Por Shnat 2015

Eaii Chazit! Como foram de férias? Sentiram muitas saudades

dessa tnuá maravilhosa? Finalmente estamos de volta! Quer

dizer, a Chazit! Porque nós do Shnat 2015 estamos indo embora.

Em 3 dias estamos indo para aquele tal ano que a gente fica

em Israel estudando e se capacitando pra trazer coisas novas e

iradas pra nossa querida tnuá, o tal do Shnat! Ah, Shnat..

Podemos dizer que nossos corações estão a mil (e um

pouquinho apertados)

Antes de ir, queremos fazer um pedido. Estamos deixando 3

amiguinhos aí com vocês.. Pra quem não sabe: a Tha, o Ma e a

Vicky Berl e pedimos que vocês cuidem deles para gente!

Não considerem esse textinho como um adeus, mas como um

”até logo”! O choro é livre, mas fiquem tranquilos que em 2016

estamos de volta para mais um ano mucho louco!!! Esperamos

que tenham curtido esse primeiro sábado, seus novos

madrichim e esse gostinho do que é a Chazit! É isso galera, que

vocês tenham um ano irado e não esqueçam da gente,

prometemos mandar noticias sempre!!

Beijos já saudosos e até 2016!!! 

Shnat 2015: Lari, Luci, Rafa, Timmy, Vic G e Zi

9) 007- OPERAÇÃO SKYFALL (2012) - Bilheteria: $1,108,560,277



ESPORTES
por Vitinho Spider Klass

8) O SENHOR DOS ANÉIS: O RETORNO DO REI (2003)

Bilheteria: $1.119.102,868

Fala galerinhaaaa!! Essa é para

os nossos corinthianos

sofredores! Adivinha quem se

tornou o 3º clube do país com

mais sócios?!?! É noisss! Nosso

Timão chegou aos 80 mil e

acabamos de passar o Grêmio

em questão de número de

associados! Rumo ao 2º lugar, se

segura parmera! Vamoooo!!!!
VAI CORINTHIA!

Opaaaa! Momento fofura

agora, quem viu a linda

atitude do nosso capitão

da Copa do Mundo?!

Thiago Silva agasalhou um

garoto no jogo do PSG pela

Copa da França. Esse gesto

em primeira mão foi

realizado pela nossa outra

seleção! Israel! Isso mesmo,

jogadores da seleção

israelense fizeram isso! E

Thiago repetiu o feito!

Digno!



TEMA: CICLOFAIXAS

Prós:

- Incentiva o uso da bicicleta, que não agride o 

meio ambiente

- Abrange muitos pontos da cidade

- Facilita a vida de muitas pessoas

Contras:

- Alto preço das obras

- Limita o número de vagas e piora o trânsito

- Por vezes criadas em locais de difícil acesso

Essa nova coluna pretende mostrar alguns pontos positivos

e negativos de diversos temas. Com certeza não são os

únicos e sinta-se a vontade para dar a sua opinião para

um amigo ou pail! Não deixem de trocar ideia!

7) TRANSFORMERS: O LADO OCULTO DA LUA (2011) - Bilheteria:$1,123,746,996



EVENTOS DO FAKEBOOK

31/12 – Reunião para dizer aonde você vai para eu ir varrendo

31/12 – Reza coletiva com Cássia Eller para pedir a deus um

pouco de malandragem

16/02 – Angariação de fundos para levar a Dora ao

oftalmologista

6) FROZEN (2013) - Bilheteria: $ 1.129.896,541



20/10 – Exorcismo de Diego que está possuído pelo ritmo

ragatanga

31/06 – Evento para acordar o Avicci quando tudo isso acabar

5) HOMEM DE FERRO 3 (2013) - Bilheteria: $1,180,984,497



EXPECTATIVA DOS CHUGUIM PARA O ANO

4) HARRY POTTER E AS RELÍQUIAS DA MORTE: PARTE 2 (2011)
Bilheteria: $1,327,655,619

SHOVAVIM

Fala chanichim! Nos estávamos com muitas saudades dessa galera e de

toda essa positividade maravilhosa! Entrem com o pé direito neste ano,
que vem com muitas alegrias e surpresas! Vamoooo Chazit, vamos com
aquele sorriso encantador de sempre que este ano é de todos nos! Beijos
cheios de pilha,

Flora, Patrick, Ligia, CP e Drolas

SOLELIM

Oi Solelim!! O ano mais legal da Chazit está começando! Vocês terão as
melhores peulot com muita diversão, animação, doces e muuuuuito
mais! Nós, madrichim, estamos muito empolgados com esse ano e
faremos de tudo para vocês aproveitarem cada sábado com a gente!
Beijos dos melhores madrichim!

Henry, Karen, Barza, Mi e Gabi

OMANIM

Faaaala Omanim! Esse ano queremos que vocês cresçam muuito dentro
da Chazit! Se unam, aprendam e, é claro, se divirtam DEMAIS! Muita pilha

e vamo ai, afinal, Omanim é mau, pega um pega geral!

Muitos beijos, Zé, Ju, Biok e Blacher



GUIBORIM

E ai chanichim, tudo bem com vocês? Esperamos que MUITO bem depois
desse primeiro sábado incrível! Bem vindos a mais um ano incrível de
Chazit. Nós, madrichim, estamos muito pilhados para fazer com que esse
ano seja o melhor da vida de vocês! Beijos do melhor chug

Guga, Isa, Rick, Udi e Vivi

KOVSHIM

Eaii seus lindos! Estamos MUITO animados e esperamos que vocês
também estejam! Se preparem para o ano de Chazit mais incrível da
vida de vocês! Cheio de peulot iradas, muita diversão, amizade, comida,
muitoo nóis! Beijinhos do melhor chug que a Chazit já viu!

Fedex, Xu, Tati Orli, Strogo e Azulay

NITZANIM

Aqui quem fala é o magnífico chug de Nitzanim! A lista de materiais para
mais um ano de chazit é bem simples: muita animação e um sorriso no
rosto. A resposta vocês que esperem! Mas já adiantamos que nunca
vimos tanto aprendizado e diversão como agora!!! Esperamos que vcs
tragam muita disposição, chaverim novos e acima de tudo, sugestões
para que possamos dar aquelas peulot que vocês sempre quiseram ter!
Chazak vê Alê!

Chulé, Camilinha, Cohen e Vicky

NEURIM

Falaaaa galera de Neurim! Esperamos que esse ano seja muito irado!
Venham todos os sábados com muuuuita pilha porque podem ter
certeza que vocês vão se divertir pra caramba! Pode vir quente que eu
to fervendo! Beijos,

Lernerlindo, Magalinda, Alexdivo e Tatimaravilhosa

3) OS VINGADORES (2012) - Bilheteria: $1,515,679,547



MORDIM

Estão preparados para o melhor ano de Chazit da vida de vocês?
Porque nós, o chug mais incrível que essa tnuá já viu, estamos com
expectativas altíssimas! Se preparem para um ano cheio de surpresas,
muita pilha, muito conteúdo (gabaritos? Queremos só ver!) e muito
daquele sentimento chazitiano que só quem está dentro sabe o que é.
#chugdemordiméomelhor #melhorano #nãopercanenhumsábado!

Beijocas,

Marcellove, Gika, Belle e Fuko

OFAKIM

Ofakim é um ano decisivo na vida de qualquer chaver. Esperamos
construir junto com vocês um ano a altura de nossos sonhos. Queremos
atingir a maturidade para perceber que a Chazit é um lugar que
construímos, e que o amor, o respeito e o diálogo sincero devem pautar
todas as nossas relações. Estamos MUITO felizes e ansiosos pra
compartilhar de toda essa vivência com vocês. Vai ser fritooOOOo!
Chazak Ve'ale.
Seus madrichim

Gab, Benny e Nath Lee

AMELIM...

...NASCEU
Se alguém ainda tinha dúvidas sobre isso, agora #podeconfirmar: Amelim
vai ser uma loucura! É encerramento de ciclo, tempo de últimos
momentos: como será que é descobrir seus madrichim pela última vez?
E todo fim é um novo começo! Que cada sábado de 2015 seja de
descobrir novos mundos! Vamo junto Chaziiiit!
Neshikot mil!

JuRoniJoe (Florzinha, Lindinha e Docinho)

2) TITANIC (1997) - Bilheteria: $ 2.185.300,000



1) AVATAR (2009) - Bilheteria: $2.782.505,847

Estamos nos aproximando das eleições em Israel e a cada dia

que passa a disputa pelas cadeiras na Knesset ganha novos

episódios. O Bloco Sionista (aliança dos partidos HaTnuah e

Avoda) é o principal adversário do partido que hoje governa o

país, o Likud. Em meio a essa disputa, surgem provocações,

campanhas na internet e muito mais. Recentemente o partido

Likud divulgou uma propaganda em que mostrava o primeiro

ministro Netanyahu como babá de um casal. No vídeo,

aparecem referências a Herzog e Livni, do Bloco Sionista, e até a

paz. O Meretz, partido socialista de esquerda, publicou um

vídeo em que ataca Herzog e Livni, defendendo a ideia de que

eles não representam a esquerda e que acabariam formando

um governo com Bibi. Porém o que mais tem chamado a

atenção ultimamente em Israel e no mundo tem sido o muito

provável discurso de Netanyahu no Congresso americano.

Muitos se opõem, dizendo que esta seria apenas mais uma

manobra politica eleitoral, mas Bibi defende a importância do

discurso dizendo que ele é necessário para alertar sobre o

perigo do programa nuclear do Ira. E você, o que acha das

eleições?



ESPELHO ESPELHO MEU...

=
Barza Luffy (One Piece) 

=+

+ =

Bebê Fantasia Patrick

Anderson Silva
Tinta branca Vitinho



MINUTINHO DA NOTÍCIA

Homem mais velho da Austrália tricota suéter

para pinguins. Alfred Date tem 109 anos e é

voluntário de uma instituição ambientalista

chamada Phillip Island Nature Park. Desde que se

mudou para uma casa de repouso, Alfie tricota

para animais e humanos em necessidade. Esses

pinguins que estão sendo ajudados foram

atingidos por um derramamento de óleo e os

suéteres servem para diminuir o risco de ficarem

doentes. Muito fofo o Alfie, né?

Morre Tomie Ohtake. A artista plástica

Tomie Ohtake morreu no dia 12 de

fevereiro. A japonesa participou da sua

primeira Bienal em São Paulo em 1961.

Desde então ela foi um símbolo muito

importante para as artes plásticas no nosso

país. Tomie Ohtake foi internada com

pneumonia e faleceu após uma parada

cardíaca. O Instituto Tomie Ohtake (aquele

prédio rosa bem chamativo) fica em

Pinheiros e é uma ótima forma de

continuarmos o legado que a artista

deixou em nosso país.

A Cantareira está enchendo! Tem chovido bastante, por isso, já faz algum

tempo que o Complexo Cantareira tem aumentado seu nível. Agora está

em 6,7% de sua capacidade total – esperamos que, no momento em que
você estiver lendo esse iton, já tenha aumentado mais ainda.



Pérolas

• Com o nome Geraldo ou ele é um porteiro ou é 
o presidente! Presidente Geraldo Alckmin! 
(Moked Política tem um longo trabalho pela 
frente...) – Lermann, Shnat 2017

• Nossa, ta muito frio aqui! Se está assim no verão, 
imagina no inferno – Lermann (em dose dupla), 
Shnat 2017

• GT: Gente, vamos fazer salame de chocolate?
Barza: Como assim salame de chocolate? Pode 
carne de porco na Chazit?

• Quando eu for pro Shnat vou ficar 4 meses no 
machol (vai fazer o que Rex? Um curso de 
dança?) – Alex, Shnat 2017

Para... Shnat 2017!!



DONA LOURDES: A 

CHAZAMENTEIRA (SHE IS BACK!!!) 

Dona Lourdes,

Eu ando muito solitário, sem ninguém para ser o meu xodó. 

Não aguento mais dormir sozinho, ou melhor, com Marx, meu 

leãozinho de pelúcia. Não aguento mais pensar nos lábios 

carnudos, ou nos cabelos de ouro da minha deusa grega 

Gabi Altit. Basicamente, estou à beira do abismo do amor. 

Quero pegar ela, colocar na minha bike para irmos até a 

minha casa pela ciclofaixa e lá dizer tudo, sem inseguranças, 

na fé... Raça, amor e paixão, muita paixão. Mas não tenho 

coragem, e só você para me ajudar, obrigada por voltar. 
Beijos no coração, que fica do lado esquerdo do peito. 

A.D.R.(C.H.L.É.) S.N.D.R.

Querido(a)  A.(C.)S. 

Antes de qualquer coisa, gostaria de pontuar que 

você é a pessoa mais poética que já passou por aqui. 

Bom, sinceramente, acho que você deveria seguir 

com a sua paixão, sempre em propósito do amor, 

meus parabéns, consigo sentir o fervor do seu coração 

daqui mesmo.

Te desejo uma boa sorte e muito amor.



Acabaremos com a 

sua angústia Bia! 

Opções:

Acendam as 

tochas! ps: foco no 

“Estrogo”



SOBE... DESCE...

- O número de

charges envolvendo

Nestor Cerveró;

- A chance de a

Chazit ganhar na

Mega Sena;

- A PILHA DOS PEILIM

PARA ESSE ANO

MUITO IRADO;

- As ações da 

Petrobrás;

- A galera pro 

Guarujá para curtir 

o Carnaval;

- A consolação para 

chegar na Chazit!;


