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INFORMATIVO AOS PAIS DOS CHANICHIM DA CHAZIT HANOAR RJ 
 

 Queridos pais e chaverim, 

 Gostaríamos de agradecer aos pais e ex-bogrim que falaram conosco e expressaram que não estão 

recebendo suficiente comunicação de nossa parte sobre o que vem acontecendo durante este semestre nos Sábados 

de Chazit. Para nós é muito importante a comunicação e o diálogo com vocês. 

Pedimos sinceras desculpas por este desvio no percurso que gerou esta sensação, e queremos, desde já, 

melhorar nosso contato com vocês tanto no fim do semestre, como para a Machané. Os canais (facebook, e-mail, 

telefone dos membros da Hanagá e madrichim) para vocês se comunicarem com a gente estão sempre abertos! 

Queremos a partir desta carta lhes contar um pouco da nossa essência e o que foi trabalhado durante este 

semestre com seus filhos: 

 

A Chazit, por definição, é um movimento juvenil, judaico, sionista, educativo, apartidário e 

continental. Cada ponto de nossa plataforma ideológica consta em nosso Tochnit Chinuchi 

(programa educativo) e é dividido através de módulos que são passados para os chanichim em 

nossas atividades aos Sábados e nas Machanot. Nosso objetivo como educadores é formar um 

jovem crítico e analítico, ativo em nossa comunidade e consciente de sua identidade judaico 

sionista. Através do conceito da educação não formal, estabelecemos na Chazit um espaço 

democrático, lúdico, onde o chanich pode aprender, questionar, e crescer, para então tornar-se 

ativo dentro da Tnuá, alimentando o ciclo chanichut-hadrachá que já existe há tantos anos. 

 

Pedimos a cada Chug (grupo de madrichim) que nos mandassem um pequeno resumo do que foi tratado 

com cada shichvá (grupos separados por série escolar) até agora no semestre, conforme vocês podem ler a seguir: 

 

Solelim (2º ano E.F.): O semestre de Solelim está sendo maravilhoso! Cada vez mais estamos aprendendo junto 

como a Chazit funciona e a partir de vivências como caça ao tesouro pela casa, aprender o hino da tnuá e cantar 

musicas de Solelim, vamos conhecendo melhor a Tnuá e nos sentindo parte fundamental dela! A shichvá aprendeu 

bastante sobre as diferentes realidades de crianças ao redor do mundo, o que eles podem fazer para ajudar outras 

crianças, tzedaká e respeito. Vimos também que existem inteligências múltiplas e que cada indivíduo é bom em 

alguma coisa, seja na área das artes, música, esporte, línguas, cálculo, dança, etc. Ressaltamos também que 

nenhuma dessas inteligências é superior à outra. Agora estamos nos preparando pra nossa primeira machané com 

muita animação. 

Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição.  

 

Chug de Solelim (Hannah Rubinstein, Ricardo Botler) 

Merakezet: Hannah Rubinstein (98777-0380) 
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Shovavim (3º ano E.F.): Nesse semestre falamos muito sobre judaísmo e sionismo, buscando conhecer melhor 

a diversidade que existe dentro desses tópicos e mostrando como ela é sempre positiva. Apresentamos Israel com 

seus símbolos, cidades e características tão particulares. Para abrir a mente de todos, resolvemos abordar as 

diferentes religiões presentes no país, para podermos compreender suas ideias, histórias e celebrações. Com isso, 

percebemos que apesar de certas divergências, todas têm algo em comum e isso é, na verdade, muito bom. 

Mostramos para eles o conceito de diáspora e as diferenças da vida judaica em cada país. No nosso caso, pensamos 

sobre os momentos na escola, em casa, na sinagoga, na chazit, etc. Na parte de judaísmo, vivenciamos os chaguim 

pelos quais passamos: Rosh Hashana, Iom Kipur, Sucot e Simchat Tora. Buscamos, também, ressaltar as variadas 

correntes do judaísmo, mostrando como dentro de uma mesma religião podem ter visões tão diferentes. Ainda 

tivemos dinâmicas que relacionavam valores judaicos e humanos, como Tzedaká e solidariedade. O semestre tem 

sido de grande aprendizado, colaboração e diversão, mas ainda temos muito para passar nesses últimos Sábados, 

agora com outro foco. Vamos tratar de ecologia, Chazit, grupo e união. Esperamos todos na Machané para 

fecharmos o Semestre da melhor maneira possível! 

 

Chug de Shovavim (Deborah Margulies, Julia Schreiber, Gabriel Delman) 

Merakezet: Deborah Margulies (98727-7007) 

 

Omanim+Guiborim (4º e 5º ano E.F.): Queridos pais, sou Amanda, merakezet de Omanim e Guiborim. Venho 

por meio desta carta esclarecer alguns pontos: primeiro gostaria de me desculpar pela falta de comunicação, visto 

que alguns pais ainda não sabiam da união das duas shichavot. No segundo semestre muitos peilim se afastam da 

Chazit por conta do Vestibular e, devido a isso, para o melhor funcionamento da Tnuá, foi necessária a junção. No 1º 

Sábado conversamos bastante com seus filhos, nossos chanichim, sobre isso. Nos mostramos abertos caso eles nao 

estivessem se sentindo a vontade ou tivessem algo a dizer sobre. Ao longo do semestre se mostraram bem felizes, 

até por aumentar o número de chanichim. É importante que entendam que essa união é algo provisório e que não 

se sustentará na machané, inclusive, onde cada shichvá seguirá separado. 

 

Estou aqui para deixá-los a par do que temos trabalhado ao longo dos sábados com eles: a Chazit trabalha por meio 

de um Tochnit que aborda Israel, Judaísmo, Chazit e Mundo-Juventude. Separamos em módulos, vemos o que já foi 

dado e preparamos as peolot (atividades). Nesse semestre achamos importante contar com a opinião dos 

chanichim: no 1º Sábado pedimos a eles que nos dissessem temas que gostariam que abordássemos e tivemos uma 

surpresa linda! Eles pediram temáticas que abordam artes, anos pré 2000, consciência ambiental, etc. E foi 

exatamente o que fizemos! Separamos os Sábados de anos em 60-70 e 80-90-2000, onde abordamos músicas e 

movimentos culturais das épocas. 

 

Também tivemos um Sábado sobre consciêcia ambiental em que a última peolá (atividade) era a criação de uma 

árvore com desenhos deles. Infelizmente, não deu tempo de terminar a árvore, mas foi bem divertido. Além disso, 

também tratamos sobre judaísmo falando das festas de Sucot, Iom Kipur e Rosh Hashana. Ainda faltam 3 Sábados 

para acabar o semestre e muita coisa a ser trabalhada. E a machané está logo aí, vamos inscrever! Espero que assim 
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eu tenha aclarado algumas dúvidas para vocês e sintam-se à vontade para entrar em contato comigo ou qualquer 

outro madrich. 

 

Chug de Omanim+Guiborim (Amanda Azulay, Sophia Bejgel, Isadora Rumchinsky) 

Merakezet: Amanda Azulay (Celular: 99759-8497) 

 

KOVSHIM (6º ano E.F.): O semestre de Kovshim 2015.2 tem sido uma via de mão dupla: os chanichim estão 

começando a se engajar em questões do mundo atual frente ao judaísmo e sionismo que tanto importam em nossa 

ideologia. Os Sábados variaram-se em diversos questionamentos presentes na atualidade, sendo eles, educação 

libertária, com Paulo Freire e Escola da Ponte, influências externas e internas de um grupo (intercalando a noção de 

shichvá), consciência da diversidade cultural, (des)construções sociais, judaísmo na atualidade, sociedade israelense 

e correntes judaicas. Foi muito interessante ver a reação da shirvá quanto aos conteúdos, mostraram ser muito 

maduros sobre essas questões, apesar de precisarem de um incentivo acerca da questão do respeito. O semestre 

tem sido muito recompensador, e nós, madrichim, estamos aprendendo muito com eles. Essa shichvá é um grupo 

incrível que possui muito potencial! Esperamos todos na machané para que possamos concluir esse semestre 

maravilhoso! 

 

Chug de Kovshim (Ana Wrobel, Rayssa Wainsten, Ilan Rzetelna) 

Merakezet: Ana Wrobel (98353-2526) 

 

Nitzanim (7º ano E.F.): Neste segundo semestre de Nitzanim, abordamos principalmente assuntos relacionados 

ao sionismo, como as manifestações nos séculos XIX e XX que desencadearam a criação de um ideal sionista, 

conceitos e correntes sionistas e as diversas facetas da sociedade israelense (mizrashim ,sefaradim, ashkenazim, 

etíopes, imigrantes da ex-união soviética, beduínos, árabes e drusos). Além da apresentação, trabalhamos a forma 

de como elas vivem e se relacionam, chegando à conclusão de que todos merecem respeito, e que para isso 

devemos respeitar os outros, independente de sua religião, cor ou procedência. Tratamos também de um tema mais 

próximo à realidade dos chanichim, utilizando a mitologia grega, com a história de Eco e Narciso para mostrar que a 

sociedade (incluindo nós mesmos) tende a ser egoísta em relação às próprias necessidades, e que nós devemos 

estar sempre atentos as nossas ações pra não cairmos nessa armadilha. Esperamos todos na Machané para 

fecharmos esse semestre tão especial! 

 

Chug de Nitzanim (Clarisse Svaiter, Julia Sole) 

Merakezet: Clarise Svaiter (97307-3828) 

 

NEURIM (8º ano E.F.): Prezados pais, para os que não me conhecem, meu nome é Bruno Sapir, sou o merakez 

da shirvá dos seus filhos! Ao longo desse semestre, nosso objetivo era passar com os chanichim sobre 4 tópicos: 

Judaísmo, Sionismo, Chazit e Mundo e Juventude. Até o momento, já discutimos sobre identidade judaica (judeu 

brasileiro ou brasileiro judeu), diferentes correntes do judaísmo, a criação do Estado de Israel e o sionismo na 

diáspora. Dentro do aspecto Chazit, eles fizeram um vídeo se apresentando e mostrando a Chazit Rio que foi enviado 
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para a shichvá deles de Porto Alegre, São Paulo e Uruguai, que também mandaram um, aproximando um pouco 

eles da nossa identidade continental como Tnuá. Nesse momento estamos passando pelo último módulo, no qual já 

falamos sobre ativismo e outros movimentos militantes importantes que existiram ou existem além da Chazit. Ainda 

temos 3 Sábados e uma dormida (20 de novembro) para prepará-los para a Machané (18 a 23 de Dezembro) e 

estamos muito empolgados com a participação e envolvimento de todos! Qualquer dúvida estou a disposição de 

vocês! 

 

Chug de Neurim (Bruno Sapir, Gustavo Grinspun) 

Merakez: Bruno Sapir (Celular: 97675-1649 ou bruno.sapir@hotmail.com) 

 

MORDIM (9º ano E.F.): O semestre está sendo incrível! Mordim está passando por um processo bastante 

especial na vida de Chazit deles. Começamos com o módulo de "Mundo e Juventude" onde levantamos certos temas 

no sentido de questionar o que é ser jovem hoje em dia. Chegamos a interessantes reflexões acerca do papel do 

jovem como um agente de mudança. Na sequência entramos no módulo de "Chazit" que teve um grande final com o 

nosso seminário. Os chanichim aprenderam sobre a História e estrutura do nosso movimento e tornaram-se mais 

conscientes de suas crescentes responsabilidades frente ao grupo e à Tnuá. Esperamos todos na Machané, que será 

a penúltima machané local deles! Imperdível! Estamos à disposição para quaisquer dúvidas. 

 

Chug de Mordim (David Kelman, Victoria Orenbuch) 

Merakez: David Kelman (Celular: 98791-2848) 

 

OFAKIM (1º ano E.M.): O segundo semestre de Ofakim já começou diferente: a diferença de atitude após terem 

ido à Machané Central e conhecerem os Ofakim de São Paulo, Porto Alegre e Montevideo foi muito visível. 

Recebemos de volta uma shichvá mais madura e mais próxima de entrar na Peilut no próximo ano e com base nessa 

mudança, planejamos o semestre. No âmbito da educação, demonstramos as mudanças de pensamento da pré-

história ao Iluminismo, sempre incentivando a reflexão sobre o mundo atual. Há pouco tempo começamos o 

módulo Chazit, no qual debateremos sobre a tnuá e o papel deles dentro da mesma. No âmbito de ativismo, eles 

começaram a participar de algumas Hanalot (reuniões dos peilim no final do Sábado), assim como foram 

convidados a comparecer em eventos que a Chazit foi convidada, como a palestra de David Windholz na Asa, por 

exemplo. David é coordenador do projeto Alternative Center, o qual promove a convivência de 6.000 crianças judias e 

palestinas. Ele veio debater conosco sobre a atual situação de Israel, além de explicar um pouco sobre sua ONG e 

iniciativas para a solução de 2 Estados para 2 povos. Além disso, em conjunto, construímos uma horta na Tnuá e 

formulamos um domingo de debates. A cada semana, tentamos mostrar as responsabilidades que ainda virão, para 

que não entrem em choque com uma mudança rápida que virá pela frente. Planejamos uma grande finalização na 

machané e ainda um seminário final. 

 

Chug de Ofakim (Ian Obraczka, Eduardo Cukierhorn) 

Merakez: Eduardo Cukierhorn (Celular: 98101-2117) 

 

mailto:bruno.sapir@hotmail.com
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Barra Alef (2º e 3º ano E.F.): Mamães e papais, meu nome é Uriel e sou o Merakez de Solelim+Shovavim da 

Barra. Vim por meio desta esclarecer o que foi trabalhado nesse semestre durante nossos sábados. Decidimos falar 

sobre união, trabalho em grupo e conscientização ambiental. É de nosso conhecimento que os chanichim estão em 

uma idade onde muitos são influenciáveis por fatores e exemplos externos, e por isso, podem repetir atitudes que 

vivenciaram em algum determinado momento. Por isso, através de conversas, tratamos com eles sobre as diversas 

formas existentes para que haja diversão, sem que a mesma interfira de forma negativa nos direitos do próximo. A 

resposta foi excelente. Os chanichim compreenderam e nem por isso deixarem de se divertir, muito pelo contrário: 

inventaram novas brincadeiras e estavam cada vez mais entrosados e amigos, sempre com um clima amigável e 

descontraído. O semestre está acabando, a Machané já está chegando e esperamos todos para essa experiência que 

será inesquecível! 

 

Chug Barra Alef (Uriel Mello, Julia Engelender) 

Merakez: Uriel Mello (Celular: 98869-9371) 

 

Barra Beit (4º e 5º ano E.F.): Queridos pais, sou o Rafa Nigri, Rosh Ken Barra e Merakez da shichvá de 

Guiborim+Omanim, e venho por meio deste breve texto contar um pouco do que trabalhamos nesse semestre! Nos 

divertimos muito abordando assuntos de chaguim como Rosh HaShaná e Sucot, fazendo enfeites para a Sucá e 

trabalhando em cima de valores que retratam Yom Kipur, valorizando a temática do perdão pelos erros. Em outro 

âmbito, o tema do preconceito veio à tona, onde focamos no racismo e no bullying nas escolas, chegando a 

conclusão de que não devemos permitir que nenhuma dessas situações ocorram. Sustentabilidade foi escolhido 

como o tema para finalizarmos o semestre, aproveitando o espaço verde e ao ar livre que possuímos em nosso Ken 

para abordarmos questões como lixo, nossa relação com a natureza e como podemos preservar nosso espaço no 

clube. Além disso, estamos passando por um momento no qual precisamos da ajuda de vocês, nossos parceiros 

pais, para nos fortalecer e caminhar com nosso trabalho. Os filhos de vocês são essenciais para nossa continuidade. 

O semestre está acabando e ficaríamos muito felizes em terminarmos essa etapa maravilhosa dando uma Machané 

inesquecível.  

 

Chug Barra Beit (Rafael Nigri, Beatriz Musser) 

Merakez: Rafael Nigri (Celular: 98790-0456) 

 

 

NOVIDADES DA CHAZIT 

 
ATELIÊ: A Vaadá de intervenções artísticas foi uma novidade do Semestre 2015.2 na Chazit Rio e com muito orgulho, 

finalmente conseguimos um espaço acerca da noção de inteligências múltiplas ao estimular a habilidade artística 

dos chanichim! Os projetos do semestre concentraram-se em oficinas antes dos sábados, desde tie dye em 

camisetas, circo, argila até um cinedebate sobre questões atuais e intervencões nas paredes da casa. No entanto, 

ainda temos muito a crescer. Nosso projeto visa o incentivo de artes cênicas, noção musical e passeios às exposições. 

Não há nada mais gratificante que ver o interesse dos nossos chanichim na arte e suas vertentes, e graças à 
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excelente receptividade deles, a nova Vaadá está sendo um sucesso. Aos poucos, vamos construindo a Chazit Hanoar 

que sonhamos. Esperamos que tenham gostado da idéia e não deixem de conferir as novidades através da nossa 

página: facebook.com/interartechazit. 

Vaadá Intervenção Artística (Ana Wrobel, Clarisse Svaiter, Hannah Rubinstein, Amanda Azulay, 

Suzane Taublib, Victoria Orenbuch, David Kelman, Uriel Mello, Gustavo Grinspun) 

 

SHABAT DA ARI: A Chazit Rio possui afiliação com a ARI (Associação Religiosa Israelita) e visando o fortalecimento 

desse elo entre o movimento juvenil e a Sinagoga, planejamos anualmente um Shabat Especial com a presença da 

Tnuá. Este ano o tema tratado no evento será tradição e contará com a presença de atuais e antigos peilim que já 

passaram pela Chazit. Com o objetivo de fortalecer a importância desse ciclo, juntaremos os chanichim mais novos 

com ex-peilim que já passaram pela experiência tnuatí há bastante tempo em um só evento. O objetivo é a troca de 

histórias e experiências entre aqueles que já viveram e aqueles que estão construindo um longo caminho pela 

frente. Além disso, antes do Kabalat Shabat, vai acontecer também a Reunião de Pais para falarmos mais a 

respeito da Machané. Venha fazer parte deste marco emocionante! Em breve mais informações. 

 

MACHANÉ KAITZ 2015: Está chegando a tão esperada Machané da Chazit e, como de costume, esperamos todos 

os chanichim nessa experiência que é sempre inesquecível! O contato com a natureza e o isolamento da 

aglomeração urbana imergem os chanichim e madrichim em uma viagem onde os valores de união e respeito são 

imprescindíveis.  Sem dúvidas, é o evento que fecha o Semestre de uma shichvá na qual vem sido trabalhada 

diversos conteúdos dentro do nosso Tochnit Chinuchi (programa educativo). Por isso, reiteramos a importância da 

presença dos chanichim nessa viagem para que seja possível o fechamento de um ciclo educacional o qual é 

acompanhado desde o início do Semestre. Acontecerá do dia 18 ao 23 de Dezembro, no Acampamento Clay. A ficha 

de inscrição pode ser encontrada no site chazit.org e pode ser entregue preenchida a qualquer madrich da Chazit. 

Lembramos que estamos sempre abertos a qualquer questão a ser tratada ou ocasionais dúvidas. Esperamos todos! 

 

AVISO SÁBADO 21/11: Informamos que, devido ao feriado do dia 20/11 (sexta-feira), as Tnuot do Rio de Janeiro 

decidiram que não haverá programação normal de atividades no Sábado do dia 21/11. Retornaremos com os 

Sábados normais no dia 28/11.  

 

CONTATOS MÍDIAS SOCIAIS 
IAN OBRACZKA (MAZKIR): 99892-5192 

RAFAEL NIGRI (ROSH KEN BARRA): 98790-0456 

AMANDA AZULAY (ROSH CHINUCH): 99759-8497 

CAROL FREIHOF (GUIZBARUT): 99366-0163 

Made Walter (SHELIACH): 99336-3257 

SITE: CHAZIT.ORG 

FACEBOOK: FACEBOOK.COM/CHAZIT.RIO 

EMAIL: CHAZIT.RJ@GMAIL.COM 

INSTAGRAM: @CHAZITRIO 

SNAPCHAT: CHAZITRIO 

 

 


