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Coluna do Efraim Suez

 Fala, galera! É com muito orgulho e felicidade que, como merakez, 
trago esse primeiro KC de 2013 pra vocês! To torcendo aqui pra que seja um 
ano de muitas risadas, pensamentos ideias e opiniões pra todos os leitores do 
melhor jornal da comunidade, afinal, nesse ano o KC comemora 40 anos!!!

 As saudades do shnat 2013 já tão batendo (vão bater ainda mais depois 
do dia 19) e fica aqui meu kadima pra uma shichvá que vai fazer uma falta 
enorme nos sábados e no dia-a-dia. Que tenham o ano de suas vidas e que 
possam trazer muito a acrescentar quando chegarem, porque a gente vai tar 
esperando de braços abertos!

 Mas de volta ao Brasil e mais precisamente à rua das Palmeiras, 31: 
vamo que vamo! Tenho certeza que 2013 será um dos melhores anos que a 
Chazit Rio já viveu, a gente vai fazer ser! Madrichim irados, chanichim irados, 
Mosh Ben Ari, Ken (não o da Barbie) limpinho, Iton kir sem graça... tudo no 
esquema pra começar um semestre pra ficar pra história!

 Desde que entrei aqui, sempre vi o KC como uma parte muito irada da 
Chazit. A cada ano que passa, eu percebo ainda mais esse orgulho que é par-
ticipar da Iton, seja como estagiário ou como merakez da vaadá das vaadót. 
Só que além de uma ‘parte muito irada’ da nossa tnuá, o KC é uma ferramen-
ta fundamental: De política israelense ao anônimo Efraim Suez, somos re-
sponsáveis por trazer a vocês o que está acontecendo aqui no Rio, na terrinha 
e ao redor do mundo. E ainda arrancar risadas de todos os tipos e idades 
nesse fim de hanalá: 

 Felicidade é um fim de tarde na tnua, lendo o KC, cantando com a TCH 
e falando pro amiguinho o quão irado foi seu sábado! É noi!

 Chazak vê Ale,
   
   Ian Obraczka, merakez Iton 2013

 
 Meus  amores  lindos, chazituchitos e sionistas do meu coração, que saudades!!! E vocês, 
com saudades de mim?! Espero que sim, se não de mim pelo menos das minhas fofocas!
Bom, esse ano nós vamos começar com o pé direito: as minhas féri-
as foram super-hiper-mega-ultra-tchaptchura agitadas e de cara já tra-
go pra vocês na minha primeira coluna do ano, 4 novos casais (woooow). 

 E é ao som de Mc Saed que vamos dar aquele rolé pela comunidade e eu vou contar a 
história do primeiro casal: Que isso, novinha? Que isso?

 Estava eu, tranqüilo e calmo como sempre, em minha humilde residência fuxicando a 
galera no face, quando vejo um evento onde só os madrichim da Chazit estavam confirmando 
presença... Não pensei duas vezes: me certifiquei da presença da Debinha (madrichá de 
barra guimel), e me escondi em suas vestimentas pra ir em busca de casais, já que ela ao 
se vestir costuma usar muito pano (hã?!). Não deu muito certo e quase me viram. Saí cor-
rendo e me fantasiei de Jack Chan assim todos me confundiam com a Japa (madrichá de 
solelim) e eu ficaria numa boa. Não podia ter escolhido fantasia melhor, me sentei quiet-
inho, no meu canto, de frente pra uma casa com a lareira acesa. Olhei e não acreditei, olhei 
melhor e não queria acreditar, olhei de novo e até hoje não acredito. Mas vi Leo Gorodovits 
(guizbar da chazit) no maior love com Vivi Furman (madricha de solelim). Dá até pra 
escrever um poema de tão fofo!!! Tão namorando, tão namorando... (a Dé fiszman também, 
perguntem a ela com quem.).

 Mas estava rolando um tititi que vinha crescendo a cada dia e eu tinha que chegar 
se era verdade... aí, meus amigos, a minha vida que já estava fácil, se tornaria ainda mais 
fácil... Eu estava no Shopping Leblon, point das shichavót de neurim, mordim e ofakim, to-
mando um Starbucks (Giovana Malka tava lá também) curtindo uma vibe quando de repente 
vejo Clarisse Svaiter (Amelim) sendo atacada por um urso na escada rolante!!! Rapidam-
ente deixei meu café com cookies e meu notebook e me fantasiei de super Suzy (monstro das 
cavernas) para não ser recinhecido e fui salvar a nossa donzela em apuros. Quando cheguei 
lá, quebrei a cara... Não era um urso atacando a ela, era ninguém mais ninguém menos que 
Titi Balassiano (madrich de omanim) praticando-lhe um beijinho de esquimó (nariz com 
nariz)... Será que dá namoro?!?!?!

 E pra me despedir de vocês nessa primeira coluna do ano, nada melhor que um clima 
de despedida (muahahahaha)... Depois desse verão maluco no Rio de Janeiro, resolvi cur-
tir o finalzinho das férias em Punta Del Este pra dar uma relaxada. Arrumei minha mala, dei 
uma passada no McDonalds onde vi a Julia Sztajn (madrichá de shovavim) deglutindo 
um hamburguer, aí fui pro aeroporto e, chegando lá, uma big (grande em inglês) surpresa: 
comecei a ver pessoas e mais pessoas com a blusa da Chazit... Foi aí que eu percebi que era 
a despedida da galera que está indo pro shnat (como eu pude esquecer?!?!?). Pra não desv-
endarem minha identidade secreta, me escondi na mala da Tatá Fain (já que ela ainda não ta 
pronta) e fiquei só espiando. Tava tudo muito calmo, então resolvi sair e me fantasiar de ma-
quina fotográfica do pai do Breno Orlowski para captar cada momento dessa despedida. Que 
escolha de fantasia!!! Não poderia ter sido melhor!!! Foi através dessas lentes que captei o 
2º e o 3º melhor momento do dia (o 1º foi a foto do Breno com cara de choro embarcando): 
Alan Sapir (que já lidera o ranking do shnat) e Laura Gutnik (madrichá de nitzanim), 
num mar de lágrimas davam o seu selinho do adeus. E o mesmo, exatamente igual, aconte-
cia em um cantinho próximo, Zé Setton (shnat) e Bruna Nigri (amelim que já se acos-
tumou com essas despedidas). Noooo woman no cryyyyy.....
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KColinho KC DUELO

Perder para ganhar:
Essa sessão tem a benção do Dahis que veio pra chazit Barra-Joá-
São conrado-Leblon-Jardim Botânico-Botafogo tudo andando

Marcello
   “pão-na-chapa”
 Liberman

Rafaella
  Mizrahi

X

 ShichváAMELIM OFAKIM

Poder especialSeu sorriso infalível Unhas gigantes

nº de L’s no nome2 2
Comunidade do orkut

Cello pao de queijo
   (ele que criou) Cadu - BBB 10

Ponto forteEle tá malhando Fantasia de paquita                                               
 no carnaval

Ponto fracoFez a japa chorar
É amiga da Luna
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Resumo da Machané

A

Solelim:

 A machané de Solelim foi uma surpresa incrível para todos os viajantes que aterrissaram 
no mundo iradíssimo dos video games!!!! Como era de se esperar, o mais famoso dos persona-
gens da telinha, nosso querido Mario, veio nos dar as boas vindas! Achamos o Nemo, que nos 
ensinou a cuidar da natureza; depois, mergulhamos de cabeça nas imaginações individuais e em 
um mundo cheio de fantasias com A Hora da Aventura e os Toy Story; e, para fechar com chave de 
ouro, Os Jetsons e Wall-e nos convidaram a pensar no futuro: o que vamos ser quando crescer? 
As respostas eram das mais criativas, mas o que elas tinham em comum era a certeza de que 
um dia eles estariam bem ali, do outro lado do mifkad! E o caminho agora é por conta de vocês!
Esperamos que todos vocês, queridos chanichim, tenham amado esses primeiros passos na nossa tnuá 
e se divertido como nunca nos sábados e na machané!!!#eu sou de solelim e to pintado de amarelo!
Beijos do chug de solelim 2012.2

Shovavim:

A machané de Shovavim foi incrível! Protagonizando pequenos Benjamins Buttons, os chanichim 
entraram em uma jornada no tempo, só que de trás para frente! Começando como velhinhos: a 
cada dia que passava, eles iam ficando mais jovens, e junto com isso, vivenciaram cada fase da 
vida intensamente: Idosos que carregavam uma enorme bagagem de conhecimento; adultos 
que tinham a responsabilidade de trabalhar e de cuidar de seus filhos (imagina só como seria se 
eles tivesses que cuidar deles mesmos....melhor nao...); adolescentes com um espírito revolu-
cionário e querendo mudar tudo que lhes incomoda;Kadima Jantar e Formiga Atômica à noite!

Chazak vêAlê,
Chug de Shovavim 2012,2

Omanim:

 Baseados no livro “Volta ao mundo em oitenta dias”, de Júlio Verne, os chanichim 
transformaram o sítio ABC em uma volta completa pelo planeta. Desde a pontualidade inglesa 
até a educação oriental, eles observaram e analisaram os costumes de cada cultura, vendo 
também que não existe uma cultura superior, apenas culturas diferentes. Na bagagem, ainda 
trazem um Yom Laila cheio de choro, um shiron muito animado e vários outros detalhes que 
fizeram essa machané de omanim inesquecível para chanichim e madrichim! 
       Chazak vê Ale, Chug de Omanim 2012.2

Kovshim/Nitzanim:
 A machané de Kovtzanim foi maravilhosa! Nos aproveitamos do “boato” sobre o fim do 
mundo e resolvemos explorar essa ideia. Falamos de vários fins de mundo diferentes. Um dia 
sobre crise econômica, outro sobre crise ambiental, política e guerras territoriais. Depois do 
mais temido dia 21 de dezembro, obviamente eles foram os unicos sobreviventes ao fim do 
mundo. A partir daí começamos uma análise dos temas anteriores para podermos construir 
uma nova sociedade. Analisando o que está errado em cada tema, e discutindo o que se pode 

melhorar e fazer melhor nesse mundo novo.
Todos nós gostamos muito da machané!

Kadima kovtzanim! Kadima Chazit! Kadima machané! Kadima fim do mundo! Kadima Iachad!
Chazak VeAle,

Chug de Kovishanim 2012.2

E

Neurim:

 Lembram do longínquo tempo em que eram neurim e tiveram a melhor machane de to-
dos os tempos? Pois é, teve a grande revolta pra poder tomar banho, um tour pelos 4 snifim 
da chazit, e até um julgamento para o Michael Jackson. Só pra confirmar, vocês conseguiram 
entender o difícil e complicado tema da machané depois do sikum né? Ai ai, tantos momentos 
bons que já estamos com saudades... Voltaremos a viver esses tempos incríveis em julho ou 
dezembro, quem sabe? Kadima Somos, Kadima Best Years of Our Lives, Kadima peula bizarra 
do japa, Kadima Yom Layla, Kadima costas queimadas do Fabio, Kadima alfajor das mulheres 
(tava muito gostoso!), Kadima Machané, Kadima Neurim, Kadima Chazit!

Chazak veAle, Chug de Neurim 2012.2

Mordim
 
 A machané de mordim foi muito interessante e inovadora! De forma imprevisível, nós, 
junto com os chanichim, começamos a analisar o mundo e a realidade a nossa volta com pontos 
de vista totalmente diferentes! Nada como um chazitgrama depois do café da manha, um cross 
vendado depois do almoço ou um Iom Layla do hospício para chacoalhar a mente! Já sabem o 
tema da machané? Não? Querem saber? Ho ho ho – chegará a vez de vocês!
Esperamos que todos os chanichim tenham curtido e aprendido muito nessa machané, que cer-
tamente mudou nossa forma de VER o mundo. Que a machané faça diferença na vida de vocês 
e abra novos caminhos que virão. 

   Chazak ve Ale e beijos de um chug meio pequeno!
Ofakim:

 
 “Essa é mais uma das muitas histórias que acontecem comigo”. Um semestre de ouro 
Ofakim.2 teve. Queridos chanichim, essa machané entrou pra história de cada um de nós. 
Através das fantasias, altas discussões, vozes roucas e todos os “últimos momentos” da última 
local. Pela esquerda, centro ou direita,  que o nosso caminho seja o da mudança, do question-
amento. O da Militância. We have a dream e vamos sempre correr atrás dele. Que os exemplos 
(positivos e negativos) nos inspirem: Marx, Raul Seixas, Tio Sam, Chico, Gil, a Rita, MR20, 

Jango, Geisel, e todos os outros, sejam on ou offline.

#úúúltimalocal, kadimaechãozinho, kadimaetocandooputeiro, kadimaealienados#sóquenão, 
kadimaemilitância, kadimae debate sinistro, kadimaejásoupunk, kadimae vamos mudar o mun-

do, kadimae pra vocês!

obs: kadimae é novo hashtag

Beijos com saudades, Carolzinha, Alan, Eric, Suzy, Renatinha e Palat

Guiborim:

 A machané de Guiborim foi incrível. Vivemos diferentes tipos de sociedades, des-
de os tempos onde nos mesmos tínhamos que montar nossas cabanas, até a era mod-
erna com todo tipo de tecnologia. Ao som de Revolution, descobrimos os motivos que le-
vam um grupo a criar uma revolução. Aprendemos que é importante lutar pelos nossos 
direitos e que não podemos nos conformar com um sistema opressor (viva o mestre olho, 
viva o mestre olho...). Apesar disso, vimos que muitas vezes temos que mudar a nos mes-
mos para nos encaixarmos na sociedade, pois nem sempre os outros são os culpados.
Para fechar a machané com chave de ouro, conseguimos ganhar as 
eleições para o governo de Israel, com grande sucesso do nosso partido.

 Chazak ve Ale, Chug de Guiborim 2012.2
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Bait Gdolá

G

 E a sessão de esportes (ou seja, futebol) da Chazit está de volta! Trazendo a 
você, fã futebolístico as maiores novidades do mundo da bola nesse início de ano...

Campeonato carioca:
 Nas semifinais, Flamengo x Botafogo e Vasco x Fluminense, os 4 
grandes (se bem que o Botafogo é meio pequeno), mostrando mais uma vez 
que não tem espaço pros menores no primeiro turno do carioca. Foram dois 
jogos bem diferentes:

 Enquanto o primeiro teve seus gols logo no 1º 
minuto de jogo e outro aos 48’ do segundo tempo, 
todos a favor do alvinegro, tornando o clássico pouco 
emocionante (mas muito engraçado kkk), o segundo 
encontro foi a definição de emocionante.

    Vasco e Fluminense fizeram um jogo de dar inveja nos adversári-
os, porém o Vasco que se deu melhor no fim. Começou na frente 
aos 24’ do segundo tempo e deixou o tricolor chegar rapidamente 
a virada com gols aos 32 e 34 minutos. No entanto, achou forças 
e marcou mais duas vezes aos 39 e 41 minutos, passando à frente 
do placar mais uma vez e fazendo a final menos esperada... Assim, 
o tricolor foca somente na libertadores (é o único carioca na com-
petição) para manter a liderança do grupo 8, com 7 pontos.

  Na final, O Botafago vem embalado por FINALMENTE ter vencido o Flamengo no En-
genhão, mas não poderá contar com Andrezinho (aquele que parece um cachorro), lesio-
nado. O Vasco, por sua vez, quer apagar o rótulo de “Vice do Rio”  que já virou normal, mas 
também terá o desfalque do equatoriano Tenório.

Pergunte à Japa 

Tudo que você quer saber sobre alguém que você não sabe quem é [2]

KC: Olá, japa! Tudo bem? Vamos direto ao ponto: 
Queremos todos saber o motivo de você vir pra 
Chazit rio...

Japa: こんにちは、私の名前はエドゥアルダですが、うせろ

KC: Po, é que a gente não entende japonês........

Japa: Ah sim... Eu sou a Eduarda e vim da Chazit de 
Porto Alegre pra cá, porque achei que meus conheci-
mentos orientais fossem ser mais uteis aqui!

KC: Maneiro! E quais são as suas pretensões pra esse seu primeiro semestre 
aqui no Rio???

Japa: Antes de tudo, quero começar a vender sushi no bar e ensinar aos 
meus chanichim a arte de ser um samurai!

KC: Hmmmm... E no quesito amoroso, algum gatinho na mira?

Japa: Tô de olho em um que eu conheci há uns 2 anos atrás, na época eu 
não curti muito não, mas agora que ele emagreceu...

KC: Ah, o Capita?! Ouvi falar dessa história... Gostou da galera da sua 
shichvá daqui?

Japa: As meninas são muito simpáticas, mas os meninos nem tanto... Um 
tal de Victor cuspiu na minha cara quando eu disse que achava certo existir 
um Estado palestino...

KC: Putz! Que bad.... Mas aí, está começando o primeiro sábado, mel-
hor começar a cortar o salmão! Muito obrigado, nos vemos por aí...
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I

Perfil do KConsumidor

B

Hoje faremos um bate-bola com a PRI Abramo (bonim beit)..

Serie de TV favorita: PRIsion  break

Álbum de figurinhas favorito: PRIncesas da Disney

Sólido geométrico favorito: PRIsma

atividade favorita: imPRImir coisas

Tecla de computador favorita: 
        PRInt screen

Lugar que menos gosta do Banco Imobiliário: PRIsão

Fila que costuma frequentar: PRIoritária

Restaurante que mais gosta: caPRIcciosa

Toque de telefone preferido: PRIiiiilililim

Praga preferida: morte dos PRImogênitos

Cantor favorito: PRInce

Lugar que mais gosta em casa: PRivada          
   (onde ela quer PRIvacidade)

Estratégia política que defende: PRIvatização da 
exploração do petróleo

Suco preferido: PRIgat

Membro familiar preferido: PRImo
Palavra referente a ínicio favorita: PRImórdios

Ordem de mamifreros preferida: PRImata

Israelke Maravilha
 Fala galera sionista que ainda não fez aliá, venho aqui com notícias quentinhas da terra 
de Israel (não santa, pois existe a guerra aqui no oriente médio justamente porque as pessoas 
acreditam na santidade da terra - cada uma com a sua, que é melhor que a dos outros). O shant 
2013 já chegou e já está envergonhando a sociedade israeli falando nokia e botando as fotos 
que todos vocês estão vendo na internet, e a Illana sofrendo ainda pra passar em física 2...

 Caso alguém não tenha lido a matéria no KC passado e não saiba como funcionam as 
eleições em Israel, pergunte ao seu madrich (é bom pra ver quem é fanfarrão e quem não é - se 
for o Felipinho, prepare-se para ele ficar gesticulando, mas ele vai te explicar bem, já o diego 
não). Está acabando o tempo do Bibi fazer a coalizão, muito porque as novas sensações de Israel 
- Yair Lapid e Naftali Bennet - fizeram um acordo de não entrar no governo separados, fazendo 
com que os ortodoxos estejam foram do governo (algo que não acontece desde 2005 com Sha-
ron). Assim, é provável que sejam convocadas novas eleições, mas algumas coisas podem ficar 
claras já com esse resultado:

 1) Os dois partidos mais fortes para a coalizão (Yesh Atid e Habait Haiehudi) não possuem 
como prioridade a questão palestina. Na verdade, é de se imaginar que o Habait Haiehudi seja 
contra qualquer negociação dos territórios (por serem religiosos sionistas - daatim lehumim) e o 
Yesh Atid não tem isso muito claro na sua pauta, mas alguns lugares dizem que eles aceitam dois 
estados para dois povos. Ou seja, a Livni (HaTnuá), responsável pelas negociações de paz, não 
tem muito o que fazer nesse papel, pois é um dos pontos onde a coalizão pode cair

 2) O ponto principal dos dois (Lapid e Bennet) é a questão social, que foi tema das últimas 
manifestações que tomaram Tel-Aviv, e o que está mais em voga é a igualdade de deveres e direi-
tos entre a população laica e os ortodoxos, expresso na obrigatoriedade de eles irem para o exér-
cito, por exemplo. Ou seja, o foco é diferente do que era: a resolução do conflito parece colocada 
um pouco de lado em prol das questões sociais israelenses.

 3) Por último, caso sejam convocadas novas eleições, tudo pode mudar. Se começa a 
chover foguete de Gaza, as questões sociais podem ser um pouco desvalorizadas perto da sempre 
importante segurança, e isso fortalece a manutenção do Likud-Beiteinu no poder.

KCurtinha:

 O preconceito no futebol israelense sempre existiu, e talvez hoje esteja chegando em um 
ponto de virada. O Betar Ierushalaim contratou dois muçulmanos chechenos e a torcida queimou 
o clube. Membros da “La famillia”, torcida organizada do Betar Ierushalaim foram devidamente 
presos por esses atos. E o Maccabi Tel Aviv fez um vídeo pelo fim do preconceito da sua torcida, 
mostrando jogadores negros do time e a torcida fazendo sons de macaco, jogadores árabes e a 
torcida cantando “ein aravim, ein piguim”. São ações isoladas, mas que mostram que um caminho 
está sendo pavimentado em Israel, ao contrário da palhaçada que é a UEFA com racismo.
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M A

Avaliação dos Chugim

Fala galere da Chazit!!!
 Como foi sábado? Curtiu? E o seu chug? muito irado? Pois bem, nós, do KC, 
sempre tentamos facilitar a vida dos nossos queridos chanichim e é por isso que 
trazemos aqui, exclusivamente, uma supertchaptchura AVALIAÇÃO dos CHU-
GUIM! Através de uma inovadora pesquisa, detalhando o perfil de cada um dos 
nossos queridos madrichim! 

Solelim
Marcelinha

Vivi Furman

Japa

Mayan

Shovavim

Mirinha

Julia Sztajn

Ian

Omanim
Dora

Titi

Jessica

Alice

Guiborim

Nicole

Clara 

Felipão

Kovshim: Bigor

Gabi Nis

Nitzanim
Felipinho

Laura

Diego

Neurim
Dedeco

Camilla

Ionathan

Mordim

Kibe

Mandy

Ofakim

Amanda

Henrique

Amelim

Dé

Dahis

LEGENDAS:

selo KC de qualidade

curte um doce de leite

buzina ambulante discipulo de David

i’m veg, ok?

turminha da harkadá

repete, não entendi acha que é engraçado

miss/mister shiron

estácio pra você Nerd

primeira dama



Kol Chazit #393- 9 de Março de 2013 Kol Chazit #393 - 9 de Março de 2013

Da Nicole Balbuena (???), perguntando onde fica essa tal Razitanoar

dos Chanichim, ansiosos pelo 1o sábado!

da Chazit Rio desejando mazal tov ao Ricardo Gorodo.

da Sharon (Amelim), pedindo a documentação pra mudar de tnuá...

dos chanichim do Dror falando que o sábado foi bem chato e que o 
Moshicão é um saco!

Do pato, conversando e debatendo sobre o shnat do Dedeco e do 
David (Kovshim)

 4

9

   5

480

  1

  19

  17

Y Não entendeu? Volte todas as páginas e leia com mais atenção!

das aranhas armadeiras do ABC dizendo que tão com xodads do Bessa

SOBE...

DESCE...

...A vaada iton 2013!!!

...Com cuidado que a escada tá molhada

...desce, desce, gosta de ir até o chão (chão chão)

...”daí logo Mayan, a rede tá boa já”

...Pra fazer a primeira havdalá do ano!

...Pra ver como ficou o novo moadon

...O Sztajn na escada pra tirar as mangas e os 
galhos da rede

...O Mosh no palco

Saul Xexeoquer
Boas novas por

-Só a nata
-Alguém viu o Ionathan rebolando?
-Naaaah, o foco era OUTRO
-fly away on my sapir
-sem nouza
-jonatas: o rei do altinho
-e a pit não para de divulgar
-....putz, força do hábito....
-bola no olho de quem for da chazit
-40 anos de KC!! Mais velhos que a suzy!!!
-mazkiralice schor
-vamo vamo vamo varrer: a chazit vai morrer de rinite, vai 
morrer de rinite...
-momosh ben ari
-peneira pra que te quiero
-mlk, minha irmã é mais KC que vc!
-as sementinhas do rafa
-coe lek, me empresta tua id que hoje eu vou no eliezer
-micheeeeeel, vem brincar de pique-autos
-po noah, o homburger tambem é fortinho...
-kd geladeira kd
-marcha, david da marcha
-ratziti, ratzati ou chaziti?
-Babi, com certeza!
-Pro Jackson o chão é o limite
-Marcello S. Liberman 
-Titi, relaxa, a Babi já foi
-Bis das médicas
-Erik, ninguém vai pegar água pra você
-Chug do KC bombando, né Henrique?
-Jessica abaixa a bola que tu acabou de voltar
-Aaaaaada, a Mandy toda “animada”
-Para de imaginar isso, cara.......
-”Sugestões para nos tornarmos Mirinhas melhores”
-Chelzão, QUE QUE TU VIU?
-Hasharon Hatzair
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