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Fala galera! É com muito orgulho e felicidade que, como merakez, trago esse 

primeiro KC de 2016 pra vocês! Esse ano que veio cheio de novidades, o Kol Chazit não 

poderia ficar fora disso!!! Apesar das turbulências que ocorreram no primeiro 

semestre, o KC está de volta com tudo, e mais engraçado do que nunca, trazendo 

todas as novidades que você chanich, madrich ou qualquer outro ser humano que lê 

este jornal estão querendo saber.  

Para começar vamos falar dos novos integrantes da peilut. Por acaso vocês já 

deram as boas vindas para os seus PTs de amelim? Se não, pare o que está fazendo e 

de os parabéns para eles, esses pequenos aprendizes estão dando tudo de si para dar 

essa machane maravilhosa que você esta tendo!!  

Agora falando sobre assuntos importantes, não sei se todos sabem, mas até 

esse ano, o kol chazit era formado apenas por integrantes homens. Existiram 

tentativas de mudar isso, porém nenhuma teve êxito até agora!! MAS ISSO 

MUDOU!!!!!!  Na ultima votação que tivemos, a vaadá iton abriu suas portas para 

todxs. Você não entendeu errado, qualquer ser humano, membro da peilut, pensante, 

bípede e com polegares opositores pode entrar nesta maravilhosa vaada! 

E para você que achou que o Kol Chazit tinha morrido, ele está de volta. 

Sempre que recebia um KC quando era chanich ficava lendo todas as colunas, fazendo 

todos os kcolinhos e dando risadas, então nada mais justo que proporcionar a mesma 

felicidade a todos vocês. Então, espero do fundo do meu coração que todos gostem e 

aproveitem esse jornal nessa janta deliciosa da kinderland: 

“O Kc não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na 

dispensa...”(rs) 

Chazak vê ale’, 

Ítalo Bluvol Garcia, Merakez Iton 2016  

  

Editorial 

Kol Chazit - Órgão informativo do movimento juvenil Chazit Hanoar Hadrom Americait - Fundado em 1973, dirigido pela Vaadá Iton. 

Distribuição interna e Gratuita. Edição número 393 - 9 de Março de 2013. 

Dúvida, reclamações e feedbacks podem falar comigo pessoalmente ou mandar inbox para a pagina do Kol Chazit no facebook 



 

 

 

 

 

 

 

Olá povo Chazitiano! Tudo beleza? Aqui quem fala é a Madame G e 

esse é mais um ~Dicas da Madame G~ Efraim Suez! Meu amigo Efraim ta de 

férias ainda e pediu pra eu cobrir esse trampo pra ele. Senta, faz uma 

pipoquinha e deixa eu falar as fofocas mais quentes da Chazit. 

Estava passeando pelas ruas de Copacabana, caçando Pokémons, 

quando vi Beatriz Musser (Bonim Alef) e Marcello Liberman (Shnat 2015) 

conversando na porta de uma balada. Fui lá e me escondi no cabelo do 

Marcello. Não dava pra acreditar, eles tavam no maior love possível! Sabe 

como é, loiros de olhos azuis querem loiros de olhos azuis. Resolvi fuxicar 

outra galera e me vesti de Ionathan (Mazkir Botafogo). A Bruna El Mann 

então, achando que eu era o Levy, soltou a maior fofoca do pedaço: 

Eu/Ionathan/ele, levy (bonim Beit), estava esperando o ataque para poder 

fugir e, finalmente ter seu tempo a sós com uma de suas melhores amigas.... 

*suspense*   

Precisava saber de mais fofocas, então fui pra fonte delas. Botei uma 

fantasia de "homem das cavernas nerd" pra ficar parecido com o Pai (Shnat 

2015) e fui pra uma das festinhas da Gi Malka. Tinha de tudo lá, vários casais, 

música alta e de qualidade, comida boa: Aquilo era a vida. Foi aí que 

aconteceu e meus olhos não podiam acreditar. Era o Bo6 (Amelim) e a Tati 

(Amelim) de MÃOS DADAS. ABAAAAFAAAA! 

Pra terminar, um desafio: Aquele que conseguir me falar mais casais 

que acontecerão na Machané vai ganhar um dia com a Ruth e a Naomi e terá 

uma foto publicada no KC como: "Melhor Fofoqueiro". É isso meus amores, 

espero que tenham gostado. 

Um tremendo, minuendo e ardendo abraço 

Madame G 

 

  

  

Madame G (Efraim) 



 

 

  

Modalidades: OURO PRATA BRONZE 

400m com atacantes Mordim Guiborim Solelim 

Levantamento de peso de chanichim pós 

formiga atômica(chuguim) 

Mordim Neurim Omanim 

Cuspe de paçoca à distância Nitzanim Omanim Shovavim 

Salto à distância pra longe da gadná Kovshim Solelim Mordim 

Sumô na lama Omanim Shovavim Kovshim 

Luta greco romana com os atacantes Shovavim Guiborim Neurim 

Saltos ornamentais(individual) Bocikis(Amel
o) 

Dahuto(Of
ak) 

Anônimo 

Grito mais alto no mifkad Neurim Kovshim Mordim 

  

KClimpíada 
 



 

 

 

 

 

● 400m com atacantes: Mordim consegue um feito histórico e prova que “a 

nossa shichvá é forte” 

 

● Levantamento de peso de chanichim pós formiga atomica: As irmãs Zagarodny 

mostraram o poder das Super-Gêmeas e deixaram o Pai pra trás  

 

● Cuspe de paçoca à distância: Eles sempre disseram pra gente correr e avisaram 

que não dava pra se esconder… Ouro merecido!! 

 

● Salto à distância pra longe da gadná: Kovshim nunca foi de respeitar os 

Generais, por isso pulou incríveis 10 metros do amedrontador Chelzão 

 

● Sumô na lama: Omanim com movimentos incríveis subia, descia e rodava em 

volta do oponente e deixou a torcida descontrolada 

 

● Luta greco romana com os atacantes: Shovavim não deixou ninguém entrar no 

mifkad e saíram cantando: “Aha uhu o ataque é nosso!!” 

 

● Saltos ornamentais: Bocikis com "A Barrigada" fez um salto perfeito e bateu 

com a barriga toda na água e levando o ouro pra casa. Dahuto com "A Bomba", 

dispensa comentários. Quem realizou "O Boto", o maior mistério da história 

rendeu o bronze a este ser chazitiano 

 

● Grito mais alto no mifkad: Neurim com seu cântico não tão agradável 

conseguiu fazer com que o Jonas(de Clay) ligasse pro Ionathan reclamando do 

barulho e por isso ficou com o ouro 

 

 

  

  

KComentarios sobre a KClimpíada 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fala galera, hoje venho aqui estrear essa nova coluna no KC. Nessa 

coluna vou mostrar um pouco do espírito de continentalidade que exala na 

minha, na sua, na nossa: CHAZIT HANOAR. Aqui vamos falar sobre um Snif, 

do hebraico, ramo, que nós seres chazitianos entendemos como um dos quatro 

lugares mágicos na América do Sul onde pode-se ouvir um grito apaixonado de 

“SOOOOY, soy chazit…”. Hoje falaremos sobre Porto Alegre, vulgo POA. Lá os 

chanichim entram com 6 anos em Garinim e depois seguem as shichavot como 

no Rio até Mordim(14/15 anos), que existe uma nova shichvá: Chagshanim e 

depois segue para Ofakim. Todo semestre, no primeiro sábado depois da 

machané, muda o chug das shichavot. Ah, por falar em machané… Somente 4 

dias e 3 noites por semestre são suficientes para alegrar as férias de todos os 

chanichim com excessão de Garinim(que não vai pra machané), Solelim e 

Shovavim que vão só no terceiro dia e voltam junto com o resto da machané. 

Todo sábado, tem ensaio das leakot de manhã e às 14hs começam a chegar 

chanichim, alguns vão jogar futebol e os outros ficam resenhando, curtindo um 

somzão perto da Rádio e dançando. Obs: A casa deles é no colégio CIB. 15hs 

eles fazem um mifkad, SIM UM MIFKAD NO COMEÇO DO SÁBADO!! onde o 

mazkir dá os avisos, cantam o hino da Chazit e puxam um “Chaverim chazak” 

bem forte pra começar o sábado bem pilhado. Aí começam as peulot de cada 

shichvá. Na verdade a peulá, vou explicar. Bom, peulá lá é assim: quebra-gelo 

+ dinâmica + sichá. Por isso só uma por sábado. As peulot terminam 

17:30/18hs e bonim beit começa a vender comidinhas gostosas, suco e bolo. 

Os chanichim vão embora e os peilim ficam pra Hanalá, reunião dos peilim pós-

sábado para tomada de decisões e peulot.  

 

 

 

Kconexão rio-poa 



 

 

 

 

 

INTERVENÇÃO FEMINISTA NA CENTRAL 2016: 

A ação maravilhosa feita na machané central de 2016, unindo mulheres de diferentes snifim 

começou com uma chavruta sobre o machismo na chazit, realizada pelas únicas duas madrichot 

participantes da hanaga, onde apenas 5 meninas participaram para debater sobre um assunto tão 

decorrente. Nós, junto com as madrichot Ziza (SP) e Naomi (RJ) contamos umas às outras 

situações machistas que já sofremos, principalmente dentro da tnuá. Após percebermos que o 

número de casos era enorme, não conseguimos segurar nossas emoções e nos conter, ficando 

caladas como de costume, e resolvemos fazer uma intervenção na messibá. Enquanto os 

madrichim davam os recados sobre a messibá a Ziza (SP) apareceu com a boca tampada com 

um “X” e com uma cara desesperada. Ninguém estava entendendo nada, até que nós (um grupo 

de aproximadamente 3 meninas de cada kvutza de cada snif e essas duas madrichot) formamos 

uma meia lua, todas com as bocas tampadas com “X” e um papel escrito (tanto em português, 

quanto em espanhol) alguma situação machista que aconteceu e acontece com a gente na tnuá, 

principalmente na machané central. As reações foram de choque e foi lindo ver todas nós unidas 

buscando a igualdade! quando terminamos, palmas diplomáticas vindas de quase todos. 

Bia Goldenstein (Amelim SP) e Ju Wolf (Amelim POA) 

A verdade é que no Uruguai a realidade é diferente, pensamos na discriminação contra as 

mulheres como algo que não acontecia com a gente e por isso até a central nunca havíamos 

pensado em como estamos vivendo situações deste tipo sempre, incluindo dentro da nossa tnua! 

Participar de uma peula sobre esse tema nos fez abrir os olhos e começamos a perceber que 

pequenas atitudes como comentários discriminatórios vêm até de nossos amigos. Nunca 

havíamos imaginado que iríamos fazer parte de uma messiba como essa, mas agora é motivo de 

orgulho. Esperamos que tenha sido para os homens o que foi pra gente, um despertador! E que 

juntos podemos seguir avançando até a total igualdade dentro da chazit. 

Joy Spektor, Agus Schiffenbauer, Ampi Korytnicki e Dana Cizin (Amelim Uruguai) 

Foi lindo. Foi lindo ver tantas meninas de amelim e ofakim se manifestando pelo tão 

incomodado machismo dentro da tnua. Foi lindo ver tantas meninas diferentes uma em sintonia 

com a outra contra o machismo. Foi o momento de soltar o nó da garganta, o momento de 

sororidade, de poder, das vendas caindo e da liderança feminina se estabelecendo. Marcante foi 

ver as mãos dadas. Os dedos entrelaçados. A vontade unida de mudar. Marcante foi ver as 

emoções. O silêncio. Foi libertador acima de tudo. Que coloquemos os pés no chão, que 

acordemos para uma realidade reproduzida intensamente dentro da tnuá e que por fim sejamos 

unidas, a luta. Sonhemos por um câmbio acima de tudo intelectual, por destruir ideias arcaicas, 

pensamentos opressores, para que juntas sejamos mais fortes! Esperamos que esse ato não passe 

em branco e que realmente se transforme em um ativismo na chazit inteira. Assim, 

desconstruindo o pensamento de cada um e colocando nossa ideia em prática, para uma 

liderança igualitária, não deixando que seu sexo te julgue capaz ou não de se assumir 

mazkir/mazkira da chazit, assim como outras lideranças . O machismo na tnuá existe e precisa 

ser desconstruído já! 

Chazak ve ale' 

Rebeca Goifman e Fernanda Chreem (Amelim RJ) 

Kcoluna das mulheres 

LS 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

Avaliação dos chugim 

Legendas: 

 

Selo KC de qualidade  

I’m vegan, ok?   

Nerd de aaz   

Selo pugliesi   

Lerdx   

Acha que é engraçadx   

BIIIIRL (músculos)  

Peneeiraa  

Tagarela  

Esquerdomacho  



 

 

 

 

  

 

 

Avaliação dos chugim 

Solelim:  

- Dani 

- Biel 

-Cléo 

-Isa 

Shovavim:  

- Karen 

- Bo6 

-Luana 

-Be 

-Joe 

 Omanim:  

- Suzy 

- Brunette 

- Nick 

- Rosembross 

- Tati 

-Yan 

 

Guiborim:  

- Titi 

- Jamal 

- Lulu 

- Shirly 

 

Kovshim:  

- Chelzão 

- Mark 

- Ionas 

- Gui 

- Biba 

- Rouda 

- Fefe 

 

Nitzanim:  

- Levy 

- Vivi 

- Nina 

- RBK 

- Marcos 

 Neurim:  

- Leo 

- Gi  

- PAI 

- Hannah 

- Zé 

 

Mordim:  

- Tamar 

- Ítalo 

- Naomi   

- Duek 

- Ruth  

 



 

 

 

 

 

 

 

Boa noite família chazitiana, 

Lembramos nesses Jogos Olímpicos Rio 2016 do atentado terrorista em 

Munique de 5 de setembro, nas Olimpíada de 1972. Naquele episódio, oito 

palestinos do grupo terrorista Setembro Negro, suspeitos de serem ligados à 

OLP (Organização para a Libertação da Palestina), invadiram a Vila 

Olímpica, onde mataram dois e fizeram outros 11 de reféns, todos membros 

da equipe esportiva de Israel. O objetivo do ataque era conseguir a libertação 

de árabes presos em Israel. 

Vale lembrar que o Atentado de Munique foi o primeiro dos “grandes” 

ataques terroristas e infelizmente não teve nenhum impacto nos Jogos de 

1972, mesmo com todos os protestos. Dessa forma, os jogos continuaram 

normalmente e não houve nenhuma homenagem ou reparação. 

O Atentado de Munique foi um episódio horrível na história do mundo e dos 

Jogos Olímpicos em detrimento de suas atrocidades. Depois de 44 anos, 

finalmente o Comitê Olímpico fez uma homenagem às vítimas desse atentado 

com um minuto de silêncio no início dos Jogos Rio 2016 (a primeira vez 

desde o ataque) e também no Palácio da Cidade do Rio de Janeiro no dia 14 

de agosto, com a presença da embaixada de Israel, o COI (Comitê Olímpico 

Internacional) e chefes de estado, como Eduardo Paes e José Serra. No 

segundo evento, a Chazit participou com a presença de Ionathan Rajfus, 

Madelene Walter e Daniel Vibranovski Costa. 

 

 

 

  

 

 

KC notícias 



 

 

 

 

 

 

 

Guilherme (guiborim): Gui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

KConsumidor 



 

 

 

 

 

 

o Jamal muppet 

o Pokemon go é o bicho 

o É o nick zallis 

o Pane no sistema 

o Não entendi Gustavo 

o Quebra mesmo 

o Capitão Vibra 

o Totalmente subjetivo 

o Lampião do ataque 

o Pitta pão 

o Evolução 

o Peter pan 

o Solange, mestre pokemon 

o Garfo ou caneta? 

o KC é democracia 

o Short em cima do joelho 

o Vibra, cê ta muito agressivo 

o Polmeroy 

o Sinonimo de poma... 

o Errar é o mano, persistir é o biel 

o Ta sempre com a mesma carinha 

o Viguings 

o Biel, voê é burro 

o Não existe amor em SP 

o Banco dos mesários 

o Eu e ele somos um casal 

o Hoje não Godofredo 

o FOCOO 

o Fobia de quem tem fobia de palhaço 

o Quem é Luana? 

o O que é mais pesado, 1kg de algodão ou 1kg de chumbo? 

o Soube de uma historia... 

o Propriedade do ítalo 

o Pega a caneta, ta cheio de mochila 

 

 

Saul Xexeoquer 

 

 

 


