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Editorial:  

 
  

 

 

 

 

 

Fala galera Chazitiana! Saudades do glorioso Iton?! 
A Vaadat Iton, sempre inovadora, traz mais uma vez pra vocês uma super 

campanha! Agora o Iton vai ter um nome próprio, um nome que ficará marcado pra 
sempre na história da Chazit. É a sua chance de escolher um nome super irado 
pro iton e concorrer a um super prêmio!  

Os nomes mais legais irão pra uma votação na Festa dos 55 anos da Chazit e 
o nome com mais votos será escolhido para ser o novo nome do Iton. E A 
MELHOR PARTE? O vencedor irá ganhar uma super camiseta da Chazit e poderá 
se gabar a vida inteira por ter escolhido o novo nome do Iton. Para isso, é simples, 
escreva o nome na Capa do Iton(onde está o espaço em branco) e dê para algum 
madrich! Boa Sorte! 

 
Chazak Vê Alê, 
Vaadat Iton 

 
 

Michel (rosh) Vitinho 

Thais 

Barza Xu 

Henrynho Gi 

Quer ganhar uma camiseta da Chazit e ainda ajudar o 
mundo?O Chanich que guardar todos seus itonim e os devolver 
para seu madrich no final do semestre ganhará uma SUPER 
IRADA INCRÍVEL camiseta da Chazit!Assim você nos ajudar a 
reciclar e ajudar o Planeta Terra! 
 



   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Neste semestre a kvutzá de Amelim está tendo a 
oportunidade de entrar em algumas Vaadot da 
Chazit. Não mais como estagiários como 
acontecia antigamente, eles agora são membros 
fixos de cada Vaadat. Cada vez mais perto de 
entrar para a peilut, estamos dando à eles um 
super voto de confiança!Boa sorte e MUITA 
pilha, Amelim!! 

Duas vezes por ano os peilim da Chazit São Paulo 
se reúnem para a famosa “Peilada”. No último 
final de semana de Janeiro e Julho eles se 
encontram em um sítio para terem peulot 
capacitações, avaliar o semestre e definir que 
cargo cada um vai ocupar. Na última peilada nós 
tivemos um intensivão de sionismo e de ideias 
inovadoras para esse semestre. Aguardem... 
Muitas surpresas estão por vir! Nos preparamos 
muito para vocês!  

Vocês repararam na mais nova mesa da Chazit? 
Pasmem: ela é composta de duas latas de lixo e 
uma porta. Quem a construiu? O incrível Moked 
de Criatividade que já chegou arrasando para esse 
semestre. O objetivo dele é criar, a partir de 
materiais descartados, novos objetos que possam 
ser reutilizados de maneira inusitada. Você já 
pensou como poderia ajudar? Perfeito! Todos 
estão super convidados a participar dessa 
iniciativa animal! É só falar com o Strogo! 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Há uma semana atrás todos os peilim 
e a kvutzá de Amelim se reuniram para 
o mutirão da nossa querida casa. 
Pintamos, cortamos e decoramos a 
Chazit para ela estar mais bonita para 
todos vocês! Lembre-se a casa é de 
todos, portanto vamos ajudar a 
manter ela limpa? 

Você! Chanich da Chazit que conhece muitas palavras em hebraico! Você mesmo! Sabe o que 
quer dizer “machar”? (se lê “marrar”, que nem “amarrar” sem o A) Pois machar significa 
“amanhã”, e é o nome de um projeto que rola em todos os snifim da Chazit. Todos os anos, os 
peilim de SP, Rio, POA e Montevideo tem peulot e discussões sobre algum tema que seja 
importante pra Chazit. Pode ser sionismo, educação, judaísmo... E esse ano estamos falando 
de nossos valores! Afinal de contas, todas as coisas que aprendemos e ensinamos na Chazit só 
servem se forem formas de construirmos um mundo melhor, com base no que realmente 
acreditamos. Se não, de que vale termos Israel se não for um país justo? Ou ser judeu sem se 
preocupar com outros povos? Ah, e a ideia é não ficar só na teoria: a partir de nossos valores, 
somos capazes de decidir qual nosso mundo ideal e quais as causas que vamos defender! O 
Machar é pensado para o futuro da Chazit (ou seja, chanichim!). Então se essa é a primeira vez 
que você ouviu falar nisso, falha nossa. Fica a dica para puxar conversa com seu madrich no 
próximo sábado!  
 
Beijões, juscherer, amada Rosh Chinuch 



   
 

Pinat Horim (Cantinho dos Pais) 
Por André Charak, pai da Ju Charak e da Gi. 
 

Identificação não é algo que se impõe de cima para baixo 
como alguma obrigatoriedade qualquer. É uma vontade que 
vem de dentro e que junto com um elemento de fora é capaz 
de gerar um “sentido de vida” de maneira quase real e 

concreta. Talvez seja esta a melhor maneira de expressar a relação que 
existe entre a Chazit e minhas filhas, que fazem parte do movimento há 
mais de 10 anos.  

Gisele e Julia criaram esse laço por tudo que a Chazit representa nesta 
conexão interna e que se conecta diretamente ao coração: um espaço 
comunitário que resgata raízes, apoia o crescimento e amadurecimento 
do jovem dentro da comunidade e, indo além, ajuda a formar cidadãos. 

 Em cada etapa um modelo diferente – o lúdico para os pequenos, 
passando por temas que exigem reflexão para os chanichim mais jovens, 
até o trabalho conceitual que envolve a formação dos madrichim – que 
indica que forma e conteúdo se apresentam em equilíbrio. 

Toda essa trajetória – dos anos de ‘omanim’ ao exercício da função de 
madrich – nunca exigiu qualquer movimento de imposição. Pelo contrário: 
até hoje se cria a expectativa pela chegada do final de semana para poder 
participar das atividades e ajudar na elaboração de propostas que 
viabilizem esse ambiente de inserção e descontração. É isso que permite 
tomar essa ‘vontade interior’ como verdadeiro compromisso, neste caso 
tendo como razão principal o prazer e a realização. 

 E é esta mesma realização que vejo nas expressões delas depois de 
um sábado de trabalho que termina quando já é noite e o cansaço esta 
estampado na cara. Sei que para elas isso é o que menos importa. O que 
vale mesmo é a sensação de dever cumprido e que faz da Chazit o 
elemento externo que buscavam para sua própria realização. Em uma 
palavra, identificação. 
 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

O conflito árabe-israelense reacendeu nos últimos dois meses, 
deixando pessoas e jornais do mundo todo em alerta. A Vadaat 
Iton, cumprindo o dever de te deixar sempre informado, lista aqui, 
em ordem cronológica, os principais acontecimentos da nova espiral 
de violência entre Israel e o grupo islâmico terrorista que controla a 
Faixa de Gaza, o Hamas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O conflito entre Israel e Palestina não é esse que 
estamos vendo na TV agora. Isso aí é só uma 

pontinha do iceberg. Vocês já repararam que Israel e o Hamas 
entram em choque a cada uns poucos anos? É 2014, mas foi 2012, 
2009... E “em choque” quer dizer um monte de mortes e destruição, 
não é nenhuma brincadeira. Ok, Israel só ataca porque o Hamas 
atira mísseis. Mas olha só: por que será que a população palestina, 
que sofre tanto com essa situação, continua apoiando o Hamas? 
Simples, porque é a melhor opção. E nisso o governo israelense 
tem muita culpa!  Quando o primeiro-ministro Bibi Netanyahu 

 12 de junho: três jovens judeus são sequestrados na Cisjordânia. 
  Judeus de todo o mundo se unem nas redes sociais em solidariedade aos meninos, 

criando e popularizando a campanha "Bring back our boys". 
  30 de junho:- Os corpos dos três garotos são encontrados em Hebron. 
  2 de julho: Um jovem palestino de 16 anos é sequestrado e executado por judeus 

extremistas em Jerusalém Oriental. 
 Intensificação dos lançamentos de foguetes palestinos e bombardeios israelenses. 
  8 de julho; Governo israelense inicia à Operação Margem de Proteção (Mivtza Tzuk 

Eitan), operação terrestre com o objetivo de retomar a paz no país. 
  Inúmeras tentativas falhas de cessar-fogo  
  Egito se posiciona como mediador e em reunião, faz proposta de trégua de pelo 

menos três dias, acatada por ambos os lados. 
  5 de agosto: Com o conflito totalizando mais de 1800 mortes do lado palestino e 67 do 

lado israelense, começa a trégua humanitária de 3 dias. 
  8 de agosto:  Chega ao fim o prazo de 72h de trégua entre Israel e Hamas, que 

anuncia que não estenderá o cessar-fogo, retomando o lançamento de foguetes. 
  10 de agosto: Palestinos e israelenses aceitam nova proposta de trégua humanitária 

de 72h, vinda novamente do Egito, que pretende retomar as negociações para que um 
cessar-fogo permanente seja concretizado em breve. 

 

#DIZAÍPAIL 



   
 

continua construindo assentamentos na Cisjordânia (que não lança 
mísseis), não investe em negociações de paz com palestinos 
moderados e não faz nada para criar um Estado palestino ou 
sequer uma alternativa de vida digna para toda uma população 
palestina, ele está fortalecendo o Hamas e a guerra. 
Israel tem, mais do que o direito de se defender, o DEVER de 
buscar um plano de paz sério e verdadeiro! O conflito não será 
resolvido com foguetes, mas com o diálogo – difícil e necessário – 
nas mesas de negociações. 
 
Julia Scherer, Shnat 2013 (o melhor!) 
 
 
 
 

 

 

ChanichDilema 

 
 

 
 

 Sorvete de creme ou sorvete de flocos?  
Flocos – David Barzilai (Mordim) 
 
 
Cross ou Sacanim? 
Cross – Gabriel Lerner (Ofakim) 
 
 
 
Ter o super poder de ler mentes ou voar? 
Voar – Paula Stolar (Amelim) 
 
 

Pular de bungee jump ou de paraquedas?  
Paraquedas – Daniel Erdman (Ofakim) 
#abacaxinasnuvens  
 



   
 

Minutinho da notícia 
Versão Saúde 

 
Preocupado com o vírus Ebola que recentemente matou milhares 
de pessoas na África ?A vaadat Iton preparou para você um guia 
para saber como se livrar dessa perigosa doença! 

 
 O que é o Ebola? 

O Ebola é uma das doenças mais mortais 
que existem. É um vírus altamente 
infeccioso que pode matar mais de 90% 
das pessoas que o contraem, causando 
pânico nas populações infectadas. 

 
 Quais os Sintomas?  

Os sintomas podem aparecer de dois a 21 
dias após a exposição ao vírus. Os 
sintomas iniciais são: 

o Febre 
o Fraqueza 
o Dor muscular 
o Dor de cabeça 
o Inflamação na garganta     

  
 
O problema é que com o passar dos dias os sintomas só pioram: 

o Vômitos 
o Diarréias 
o Coceiras 
o Deficiência nas funções hepáticas e renais 
o Sangramento interno e externo 

 
 Como posso prevenir essa doença? 

o Lavar as mãos com frequência com água e sabão. Se não for 
possível, esfregue-as com álcool gel; 

o Procurar não frequentar lugares que facilitem a exposição ao 
vírus Ebola 

o Evitar contato com pessoas infectadas. Quanto mais 
avançada a doença, maior a concentração de vírus e mais 
fácil o contágio; 
 
 Ainda não existe tratamento contra a Ebola! 



   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Espelho, Espelho meu... 
 

Bia Karam Estudioso 
Bia Nerd 

+ = 

Lucas Cohen 

= 

+ 

Andrew Garfield                    Jesse Eisenberg                              

Millhous  
(Os Simpsons) 

+ = 

Patrick Klass 



   
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTE: Que Vaadat você é? 
 

1. Em um evento do seu colégio, você curtiu 
muito um show de uma banda que se 
apresentou. Você: 
 
a) Anota nas notas do celular o nome e os 
integrantes da banda para não correr o risco 
de esquecer e poder divulgar junto com as 
dicas culturais. 
b) Pergunta para o líder da banda se pode 
conhecer o locar do ensaio para reproduzir 
tamanha fonte de inspiração no seu quarto. 
c) Se candidata para dançarina da banda 
(mesmo que não tenha vaga disponível para 
esse cargo). 
d) Fotografa e filma tudo para que o show não 
seja esquecido pelas próximas gerações. 

2. Após um dia exaustivo de escola, inglês e 
academia, você chega em casa só querendo 
relaxar. Para isso: 
 
a) Abre 3 sites de notícias e as lê para 
entender o que estava acontecendo durante 
suas atividades e o que pode ser relevante 
para transmitir 
b) Arruma o quarto e vai dormir 
c) Liga o som para ouvir suas musicas 
prediletas e até dança-las para descontrair 
d) Escreve em seu diário a respeito do seu 
dia corrido para que um dia possa lembra-lo 

5. Qual faculdade você optaria para 
cursar? 
 
a) Jornalismo 
b) Arquitetura 
c) Artes corporais 
d) História 

3. Durante o Zman haKef da 
machané, você prefere:  
 
a) Observar tudo o que está 
acontecendo por aí para poder contar 
tudo para seus pais e amigos que não 
puderam ir 
b)Arrumar aquelas roupas que 
ficaram jogadas na sua cama desde o 
dia anterior 
c) Dançar harkadot 
d) Chamar a galera para uma foto de 
kvutzá 

4. Em um trabalho em grupo escolar, 
você fica encarregado de: 
 
a) Construir a parte humorística do 
texto para não ficar tão monótono 
b) Fazer a cartolina que ficará 
exposta no pátio 
c) Escolher a trilha sonora da 
apresentação 
d) Fazer as atas de cada encontro 
do grupo, o que manterá o professor 
ciente do andamento do processo. 



   
 

Resultado 
 

Se você respondeu mais: 
 

A – Vaadat Iton:  
Com certeza você combina com a MELHOR vaadat de 
todas! Nada tão legal e esperado pelos chanichim como 

o iton de todos os meses! (Ufa, ainda bem que o 
primeiro sábado chegou e ele voltou!) 

 
 

B – Vaadat Bait:  
A vaadat em que você se encaixa é a bait. Mas o que 

ela faz? A bait cuida da nossa querida e segunda casa, 
deixando-a cada sábado mais bonita com seu mural e 
enfeites super criativos! Aposto que vocês também já 
estavam com saudades do cantinho cultural de todos os 
sábados também! 

 
C – Vaadat Machol:  
Aposto que você adoooooora ver o Festival Carmel 
todos os anos! Também aposto que você deve fazer 

dança na Chazit...NÃO FAZ???? TA ESPERANDO O 
QUE SE CURTE TANTO DANÇAR? 

 
 
D – Vaadat Tik:  
Essa é uma vaadat que poucos chanichim conhecem, 
mas é tão importante quanto todas as outras. Os 
membros dela são encarregados de deixar a história 
da Chazit sempre muito bem registrada. Além disso, 

há pouco tempo atrás, quando foi criada, os seus membros foram 
atrás de informações desde a criação da Chazir Hanoar SP, e esta 
tudo arquivado em pastas, para que não corra o risco de ninguém 
ser esquecido. Você provavelmente está dentro de alguma pasta da 
Vaadat Tik, e daqui 20 anos, vão ver que você fez parte desse 
movimento incrível!! 
 
 
 
 
 



   
 

 

Verdades do Facebook 
 

Pobre Renatinha... Está em fase de negação... 
 #acordarenata #sãopaulomemo  
 

Vai!! Aproveita 
o meu melhor 
ângulo que 
essa vai pro 
perfil do face!  
 

Nossa, RUIVO e músico, assim 
nenhuma gatinha resiste... 
 

Dá para aguentar esse baby 
Noam em seu look mais 
estiloso de árvore de natal? 
#possoteapertarnô?    
 


