
  

  

Editorial 

 Alô maluquinhos, alô maluquinhas!! Vocês estâo prontas crianças? Começa 
agora mais um esperado Kol Chazit.  Você já deve ter percebido que isso não é uma capa 
comum, e como tudo nesse sabado esta fora do comum, o KC nâo poderia ser diferente!! 
As matérias trocaram de lugar e você nunca sabera qual sera a proxima (WOW)!  
 Sem mais delongas vou fazer a pergunta mais facil de se acertar: Sabe o que 
esta chegando?? Isso mesmo, a super hiper mega tchaptchura brunette MACHANÉ!! E 
você já pegou sua ficha de inscrição? Se não, corre que o brinde vai acabar!! 
 Para finalizar esse sabado louco, não esqueçam que o KC continua pelo 
Facebook para alegrar seus dias cinzas, acessa lá: https://www.facebook.com/KolChazit . 
E se você ficar com muitas saudades MESMO, pode reler essa edição no site da chazit, so 
seguir esse link: http://www.chazit.org/kc-online.  
 Esper que esse tenha sido o sábado dos sonhos para vocês chanichim, e que 
vocês tenham se descansado um pouco dos seus velhos madrichim chatos e fedidos 
(brinks bo6). Espero que vocês curtam essa edição, qualquer sugestão ou critica so falar 
comigo! 

Chazak VêAlê, 
Italo 
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SONHOS 

Dudu (Bonim Rei)- Sonha que os chanichim esqueçam dos bonim beit e chorem 
só por ele depois da messiba da machane. 
KComentario: Não se preocupa que tem lagrimas chazitianas para todos dudu. 
 
Dedeco (Mordim)- Sonhando mais com shnat do que Bonim Beit. 
KComentario: Relaxou que nem na peilut você está. 
 
Made- Sonha em todos os chanichim entenderem o que ela fala. 
KComentario: Desculpa made, não falamos madenês. 
 
Poma (Amelim)- Sonha em ser merakez de Solelim quando a Suzy não vai no 
sabado. 
KComentario: Relaxou aí amel. 
 
Be (Amelim)- Sonha em ser maior que os chanichim. 
KComentario: Sonha baixo bê rs. 
 
Bruna El Mann (Bonim Beit)- Sonha com o lucro do bar. 
KComentario: Isso apenas com sacolé brunet? 
 
Chedar (Neurim)- Sonha em chamarem ele de muzzarela. 
KComentario: Parmesão é muito mais gostoso. 
 
Michel (Bonim Dalet)- Sonha com o impeatchmant do mazkir barra ano que 
vem, pra ele continuar sendo   
KComentrario: #naovaitergolpe 
 
Roni (Ofakim)- Sonha que os outros ofakim façam o iton kit todo sábado. 
KComentario: Relaxa que a gente vai lembrar deles ano que vem Roni... #peneira 
 



  

  

Fotos 



  

  

Saul Xexeoquer 

• Iom bala gãn  
• Valeu marcos  
• Joe detonador 
• Babimóvel  
• Lubabitch  
• Mesa 50  
• Muitas causas  
• Pouco dinheiro  
• Ja botou?  
• Jabotinsky  
• Quem é esse cara?  
• Pomera o terreno  
• Mujo  
• Maaaaariiiiá  
• DUDUUUU FOCO CARA 
• Foooco mlk  
• Ele ta de capaa  
• Ascende  
• Pri stranger things  
• Ó guile, voce vai? 
•  Bases e crianças  correndo  
• Laranger 

 
 



  

  

Kconexão: São Paulo 

Faaala galera, saudades? 
“I have a dream to visit Chazit São Paulo”, já dizia Martin Luther King Jr. grande 
sonhador. 
Então nessa mais do que esperada edição, trouxemos pra vocês um pouco mais de 
continentalidade com essa matéria sobre nossa ponte aérea(SP). Antes de mais nada, 
deixar claro que lá uma shichvá são duas kvutzot, às vezes eles tem peulot juntos, por 
exemplo: Ofakim e Amelim são uma shichvá só, mas duas kvutzot. Começando pelo 
começo(da vida chazitiana), a base da Xazit com 7 anos é a kvutzá de Shovavim, isso 
mesmo, logo depois Solelim, Omanim e vida que segue(hahaha literalmente;)). 
No começo do ano são revelados os chuguim que geralmente ficam o ano todo, 
podendo trocar no meio do ano… Eles tem 2 machanot que nem noix aqui do errejota, 
porém a deles é um pouquinho mais longa: 7 dias, SIM, SETE DIAS DE MACHANÉ!! 
Seria meu sonho?? Como de costume as shichavot mais novas tem menos dias, só 5 
DIAS… Triste vida chazitiana paulista. A machané costuma ter 5-6 peulot por dia e 5, 
sim, 5 refeições: café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, lanche da noite. 
Os sábados começam 14hs naquele esquema de ir chegando até 14:30, com música, 
futebol e muita resenha, pra começarem as atividades. Rolam as atividades até 17:30 
mais ou menos quando abre o bar de bonim beit e fazem o mifkad, havdalá + 
hino(muito pilhado por sinal) + “eu sou Chazit”. Aí acaba o sábado e a galera já fica 
com saudades e ansiosa pro próximo!! 
Curiosidade: eles dividem a casa com uma tnuá-irmã da Chazit chamada Avanhandava. 
É isso galera, espero que tenham gostado!! 
Qualquer dúvida, reclamação, sugestão ou doação tratar com facebook.com/KolChazit  
Beijoss 



  

  

Do shnat peidindo para fazer skype 

Pedindo as respostas do ENEM 

Pedindo sonhos no bar 

De mordim perguntando sobre o shnat 2011 

Pedindo a inscrição da machané 

15 

1009 

20 

18 

110 

cartas Cartas 

...A pilha para a machané 

...A rua das palmeiras 

...O mujo 

...O morro 

 

...O bo6 na peula de omanim 

...Gi Malka no Pemach 

...Mais uma 

...A cléo 

...O morro 

...As calças do Ioni 
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Twitter do Jamal 

Jamal @ Nov 3 RT “penso em você todos os dias: férias” 
KComentário: nós também jamals 
 
Jamal @ Nov 3 RT “Esse vento tá muito gostoso” 
KComentário: hmm que mais ta muito gostoso? 
 
Jamal @ Nov 3 RT “Se gente falsa na minha vida fosse dinheiro no 
bolso, eu estaria escrevendo esta frase no meu iate, navegando 
para a minha ilha privada.” 
KComentario: eita 
 
Jamal @ Out 13 “Podia estar em POA, mas n vou pra Brasília” 
KComentário: #perdeu #pemachfoiumarraso #cadeavirgula 
 
Jamal @ Out 8 “Mano, pq que as pessoas inventam tanto bag nada 
a ver????? Pqp, po**a fica namoral” 
KComentário: fica frio aí meu chapa 
 
Jamal @ Set 4 RT “A melhor vingança é o esquecimento. Afinal, 
quem é você mesmo?” 
KComentário: quem? eu? te conheço? 

 



  

  

Efraim 

Efraim está de volta!!!! E como fiquei fora por um tempo, queria 
atualizar todos com essas fofocas quentes!!! Então, para começar as 
fofocas, vamos começar logo do quente né??... Estava em uma das 

festinhas da peilut, mal tinha começado e o primeiro casal já estava lá; 
na minha frente estavam Karen (Bonim Beit) e Bê Perez (Amelim)... 
SIIIIIMMM!!! Isso mesmo que vocês leram! SHELDON E KRAKEN na 
frente de todos, até do querido amigo Bocikis (Amelim) que não 

gostou nada do que tava acontecendo (TA ROLANDO UM CIÚMES 
AAEEEEE). Não quis ver no que ia dar então pulei direto no paletó do 

Pomeroy (Amelim), me escondi e vi o próximo: era o Nick Zalis 
(Amelim) e a Gabi Rosembross (bonim beit)... Esse ai todo mundo já 

tava bem cansado de esperar né??? Então, só tava rolando Amelim e 
Bonim beit nesse dia, até ver um casal não muito esperado: Dudu  

(bonim velho -rei-) e naomas (bonim dalet) os co-madrichim que estão 
juntos a 1 ano como madrichim de amelim... Isso seria um SONHO para 
seus chanichim... Outro casal apimentado é o Poma e Tati (#tbt), AH! 

e não podemos esquecer dos casais recentes como os fofos Dudu 
Sterenberg (Ofakim) e Babi Levy (Ofakim) (S2) !!!  Bom, por hoje é 

isso... Estaremos de voltaaaaa, me aguardem. bjinhos no ombro, até a 
machané. FUI! 

 


