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Fim de semestre
e boas novas

editorialeditorial

Em meio às muitas atividades realizadas ao longo desse primeiro semestre de 2013 por 
todos os grupos, o Departamento de Divulgação da WIZO SP tem boas novas para os 
próximos meses. A mesma equipe que cuida do WIZO Flash impresso entrará em nova fase, 
ou seja, o informativo trimestral terá também uma presença mensal eletrônica, no formato 
de uma newsletter, enviada via e-mail a um mailing ampliado, levando a mensagem da 
WIZO SP mais longe.

Esta nova forma de divulgação do nosso trabalho segue as diretrizes da WIZO Mundial, 
que nos envia informações constantes do que se passa em Israel e nos 50 países onde 
há uma federada WIZO atuando. Ou seja, nosso elo é mundial e nossa presença supera 
qualquer fronteira física. 

Esta edição impressa finaliza mais um período, no qual podemos contabilizar várias 
atividades como o encontro do Departamento Aviv no restaurante Bibi, reunindo jovens 
que tomaram contato com o que fazemos e produzimos. Com as palavras sempre marcantes 
de nossa presidente de Honra Sulamita Tabacof, além de depoimentos emocionantes de 
duas ou mais gerações de chaverot.

E o semestre foi encerrado com a realização do Tradicional Bazar WIZO, no Clube 
Piratininga, que merece sempre o “kol hacavod” a todos os envolvidos na sua realização: 
os doadores das mercadorias, os grupos e suas presidentes, o pessoal da Casa, a equipe de 
divulgação e, muito importante, o público, nosso apoiador em todos os momentos.

Boas férias. Um novo semestre nos aguarda.
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Gilad Shalit é exemplo 
para a juventude judaica

Muitos jovens, todos bastante emo-
cionados, compareceram à Hebraica 
para ver o soldado que ficou durante 

mais de cinco anos nas mãos dos terroristas 
do Hamas: Gilad Shalit, trazido ao Brasil pelo 
Fundo Comunitário de São Paulo. 

Na época do sequestro, mesmo quando a 
esperança ainda era mínima,  todos se uniram 
para rezar pela vida do então soldado que ti-
nha 18 anos quando foi capturado. E após sua 
libertação, ele virou um símbolo, a metáfora de 
como uma única vida para o Estado de Israel 
não tem preço. Afinal, ele foi trocado por mais 
de mil terroristas árabes. E o ideal sionista, que 
parecia um pouco apagado, ganhou força no-
vamente entre judeus no mundo inteiro.

Durante a apresentação na Hebraica, Rafi 
Nasser, presidente do Fundo Comunitário, leu 
a carta de uma jovem, que dizia: “Gilad Shalit 
foi um desconhecido por quem eu rezei, cho-
rei e pedi mais do que qualquer outra pessoa. 
Baruch Hashem ele foi libertado do cativeiro 
e está aqui hoje. É impossível para mim ex-
pressar a emoção que sinto em ver um dos 
maiores símbolos judaicos aqui em São Paulo”. 
Ou como bem descreveu o jornalista israelense 
Yoav Limor, que acompanhou o jovem nessa 
visita: “Quando olhamos o rosto de Gilad, seu 
brilho nos olhos, seu sorriso, vemos que poderia 
ser o filho de qualquer um de nós, e naquele 
segundo a gente sabe que tem que fazer tudo 
para um final feliz”.

O valor de uma manifestação como essa é 
imensurável. Isso prova que a juventude, quan-
do instigada, e quando se espelha em um herói, 
se sente motivada a se envolver com o Estado 
de Israel. Basta um estímulo, um exemplo, e o 
engajamento é praticamente imediato. 

A WIZO-SP, assim como todas as organiza-
ções sionistas, leva essa mensagem de apoio ao 
Estado Judeu de maneira efetiva, e quer que 
esta causa seja transmitida de geração para 
geração e não se perca no meio do caminho. 
E como vimos nessa passagem de Gilad Shalit 
pelo Brasil, os jovens estão aí, esperando por 
uma causa pela qual se engajar, o que nos faz 
vislumbrar um futuro promissor em nossa co-
munidade no que diz respeito ao envolvimento 
na preservação do Estado de Israel, de nossa 
tradição e cultura pelas novas gerações. 

A EQUIPE

A WIZO-SP, assim 
como todas as 
organizações 
sionistas, leva 
essa mensagem 
de apoio ao 
Estado Judeu 
de maneira 
efetiva, e quer 
que esta causa 
seja transmitida 
de geração para 
geração e não se 
perca no meio do 
caminho. 

nossa opiniãonossa opinião
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Conhecendo as 
instituições WIZO 
em Israel

O grupo de 18 pessoas que participou do 
passeio teceu vários elogios à organiza-
ção e teve uma excelente convivência 

durante o tempo que passou junto. “Nos conhece-
mos através da viagem e o resultado foi um ótimo 
entrosamento, com muito respeito e entusiasmo”, 
contou Esthel Feldman, do Grupo Chai Carmel, 
que viajou com sua filha Selma.

Pequenos detalhes sempre fazem a diferença 
para tornar esse passeio a Israel com a WIZO 
inesquecível. Além da presença de Vivian Ta-
bata, guia brasileira que acompanhou o grupo 
desde o início e contribuiu muito para o entro-
samento, também havia uma guia israelense, 
falando português, que conhecia em detalhes 
Jerusalém, Eilat, Mar Morto, Tiberíades e Tel 
Aviv. “Além disso, viajamos em ônibus especial 
com a placa da WIZO, mais a bandeira brasileira 
e nos hospedamos em hotéis de alta categoria”, 
contou Esthel.

Outro diferencial dessa viagem é a visita ao 
trabalho realizado pela WIZO no país, como à 
creche Brasil, uma casa doada pelo casal Anto-
nietta e Leon Feffer z’l, localizada em Jerusalém, 
que cuida de 75 crianças de seis meses a dois 
anos e fica aberta das sete da manhã até as sete 
da noite. Estas longas horas permitem que as 
crianças sejam atendidas em um ambiente seguro 
e acolhedor a maior parte do dia, uma vez que 
a maioria vem de famílias de baixo nível socio- 
econômico, monoparentais, de novos imigrantes, 
religiosas, incluindo as que têm dificuldades de 
aprendizagem ou de convívio social. 

O grupo também fez uma visita à WIZO Mu-
nicipal Technological High School, em Rehovot, 
próximo a Tel Aviv, e que leva o nome de Maya 
Rosenberg. Ali são atendidos 520 adolescentes, 
entre 16 e 18 anos. “Como ativista da WIZO, foi 
entusiasmante conhecer o trabalho in loco da 
instituição”, destacou a chaverá.

  Certamente foi mais um empreendimento 
bem sucedido do Departamento de Turismo, que 
prepara novidades para as férias de julho e para 
o segundo semestre deste ano.

TurismoTurismo

Organizada pela WizO, em parceria cOm a ad TurismO,  
a viagem para israel, sOb a cOOrdenaçãO da direTOra de TurismO 
naTalia KWasnieWsKy, fOi mais uma vez um sucessO.
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Conhecendo as 
instituições WIZO 
em Israel

pessachpessach

A culinária no 
Bazar WIZO 2013
mais uma vez, O bazar WizO fOi um sucessO. a ediçãO 2013 TrOuxe 
algumas mudanças em relaçãO às anTeriOres, cOmO balcões mais 
espaçOsOs, uma vez que a OferTa de prOduTOs era maiOr, e uma 
praça de alimenTaçãO TOda refOrmulada, cOm mais mesas e Opções.

Quem cuidou do cardápio foram as 
jovens do grupo Simchá, com cola-
boração de voluntárias de diversos 

grupos e de fornecedores escolhidos pelas 
ativistas. O melhor da culinária judaica estava 
à venda, como guefilte fish e varenikes, além de 
tortas, bolos, sanduíches...  “Pedimos para que 
voluntárias de outros grupos colaborassem e elas 
foram superprestativas, trazendo vários pratos”, 
explicou Jaqueline Zeitune Hirschfeld, umas das 
voluntárias do Simchá, que também agradeceu 
à Zilana, fornecedora de quase metade dos 
alimentos vendidos. “Também fui até o Buffet 
Menorá, o Restaurante Kasher da Hebraica, 
que colaboraram para que pudéssemos ter uma 
ampla variedade de produtos”.

Segundo Jaqueline, não são só as chaverot 
que apreciam os pratos judaicos. “Há gente do 
público de fora que vem especialmente pelos 
pratos da nossa culinária. Os varenikes, por 
exemplo, são os mais pedidos”. O trabalho é 
corrido, pois as voluntárias vão a cada lugar 
pessoalmente retirar os alimentos, além de 
prepará-los e transportá-los até o local nos dias 
do Bazar, para assegurar a qualidade do que é 
vendido. 

Uma novidade para este ano foi a dispo-
nibilidade de “marmitas” com congelados, já 
embaladas para viagem.  “No ano passado, vá-
rias pessoas vieram perguntar se não tínhamos 
bolo ou tortas para levar, para servir à noite, e 
resolvemos investir”, afirmou Cintia Stobiecki ao 
lado de seu marido Henrique, o novo “chaver” 
que ficou no caixa, além da ajuda da sua pequena 
sobrinha Chiara Kracochansky e a amiga Sofia 
Zinet Tumolo, todas dando apoio às chaverot do 
Grupo para dinamizar o atendimento.



6

entrevista

Tova Ben-Dov
com exclusividade para o WIZO Flash

entrevista

eleiTa vice-presidenTe dO cJm, TOva ben-dOv respOndeu,
direTamenTe de Jerusalém, via e-mail, às pergunTas dO 
JOrnalisTa daniel Waismann

Nas eleições realizadas no Plenário do 
Congresso Mundial Judaico (CJM) em 
Budapeste, Tova Ben-Dov, presidente 

da WIZO Mundial, foi eleita vice-presidente 
da entidade. Mais de 600 representantes de 
todo o mundo participaram das eleições para o 
novo Comitê Executivo, que incluiu a reeleição 
de Ronald Lauder como presidente e 20 vice-
-presidentes. A brasileira Chella Safra foi eleita 
para o cargo de tesoureira.

O CJM se reúne uma vez a cada quatro anos 
em Jerusalém. Ao contrário do que acontece 
normalmente, sua liderança optou por realizá-lo, 
desta vez, em Budapeste, Hungria, para denun-
ciar o forte antissemitismo que reina na Europa, 
sobretudo naquele país, onde ocorreu, inclusive, 
uma marcha de militantes contra o evento e seus 
participantes.

Membros de mais de cem comunidades 
judaicas dos mais distintos países se reuniram 
para debater temas de importância para o povo 
judeu na esfera mundial, incluindo o  alarmante 
crescimento dos partidos políticos neonazis-
tas em vários países da Europa e a situação no 
Oriente Médio. O presidente do CJM Ronald S. 
Lauder expressou que “esta é uma oportunidade 
muito boa para demonstrar que, unido, o povo 
judeu pode fazer com que sua voz seja ouvida e 
assim ter êxito em importantes realizações”. O 
primeiro-ministro da Hungria Viktor Orbán  e 
o ministro de Relações Exteriores da Alemanha, 
Guido Westerwelle foram convidados especiais 
para o evento.

Confira a entrevista
com Tova Ben-Dov
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WIZO Flash •  O que significa para a WIZO 
ter a sua presidente como uma vice-presidente 
do Congresso Mundial Judaico Mundial?

TOva Ben DOv: Significa muito para a 
WIZO em geral e para mim em particular, uma 
vez que reflete a estima que é dada à Organiza-
ção, como é tratada e sua relevância no cenário 
internacional. O Congresso Mundial Judaico é 
a organização internacional que representa as 
comunidades judaicas e organizações em cem 
países ao redor do mundo. O CJM representa 
a pluralidade do povo judeu, e é politicamente 
apartidário. Este órgão e a WIZO, com suas 
50 federadas em todo o mundo, enfrentam os 
mesmos problemas e podem compartilhar infor-
mações para encontrar soluções. Historicamente, 
a WIZO faz parte do Executivo do CJM desde 
1960, quando o então presidente Nahum Gol-
dman convidou oficialmente a entidade como a 
primeira organização de mulheres a fazer parte 
do Conselho de Administração do CJM.

 
WF • Quais são suas metas como vice-presi-

dente do CJM?
TOva: Tenho certeza de que, como vice-pre-

sidente, vou ser capaz de receber e compartilhar 
as informações relativas aos temas da agenda 
judaica global; motivar nossa chaverot a tomar 
parte em atividades do CJM em seus respectivos 
países e a participar ativamente nos seus Comitês. 
Há um aumento do antissemitismo na Europa 
e especialmente na Hungria e Grécia, onde as 
organizações neonazistas concorrem para as 
eleições e agora se sentam nos seus parlamentos.

WF • Como a senhora vê esse crescimento do 
antissemitismo na europa hoje?

TOva: Após a Segunda Guerra Mundial, a 
Shoá e o estabelecimento de Medinat Israel, eu 

Tova Ben-Dov
com exclusividade para o WIZO Flash

tinha certeza de que o povo judeu havia encon-
trado o seu porto seguro, sua rocha. No entanto, 
como eu vejo cada vez mais organizações antisse-
mitas e anti-Israel transformando-se em partidos 
políticos e se tornando parte de administrações 
políticas, estou começando a sentir temor nova-
mente por essa legalização de disseminadores 
do ódio aos judeus. Pessoalmente, acho que 
todo judeu deveria fazer aliá, mas seria ingênuo 
pensar que isso poderia acontecer. Portanto, a 
WIZO, junto com as outras organizações judai-
cas, fará sempre todo o possível para ajudar o 
CJM a combater o antissemitismo, a negação do 
Holocausto, a deslegitimação de Israel e o BDS 
(Boicote, Desinvestimento e Sanções). O Con-
gresso Judaico Mundial tomou para si a tarefa de 
combater estes fenômenos por todos os meios ao 
seu alcance e tenho certeza que a WIZO, como 
uma organização sionista e judaica, será uma 
parceira importante nesta tarefa.

O cJm 

represenTa a 

pluralidade 

dO pOvO 

Judeu, e é 

pOliTicamenTe 

aparTidáriO

TOva ben dOv

entrevistaentrevista
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União para celebrar os 
65 anos de Israel

Yom HaatzmautYom Haatzmaut

Como ocorre todos os anos, a WIZO- 
SP se uniu a outras dez entidades – 
A Hebraica, Agência Judaica, B´nai 

B´rith-SP, Emunah Brasil, Fundo Comunitário, 
Keren Kayemet LeIsrael, Lar das Crianças da 
CIP, Na´amat Pioneiras São Paulo, Organização 
Sionista Mundial e UNIBES – para celebrar os 65 
anos do Estado de Israel em um grande evento 
no Teatro Arthur Rubinstein. Com o apoio da 
Federação Israelita do Estado de São Paulo e do 
Consulado Geral de Israel em São Paulo.

  Nava Politi, vice-presidente da WIZO-SP, 
representou a entidade no evento. “Como uma 
organização feminina sionista, esta é uma data 
muito importante para nós. Há muitos anos 
temos esse encontro e tentamos renovar anual-
mente, sempre pensando em atrair mais jovens 
a cada edição”, afirmou.

Tendo como mestre de cerimônia o jornalista 
Jairo Roizen, o evento contou com a presença do 
presidente do Congresso Judaico Latino-Ameri-
cano Jack Terpins, do cônsul geral de Israel em 
São Paulo Ilan Sztulman, dos presidentes de A 
Hebraica Abramo Douek, da Federação Israelita 
do Estado de São Paulo Mario Fleck, e da B’nai 
B’rith Brasil, Abraham Goldstein e representantes 
das onze entidades participantes, que lotaram o 
teatro com seus voluntários. “Israel é um país 
do qual temos muito a nos orgulhar, um país 
que a cada dia demonstra sua determinação, fé 
e coragem para se superar”, falou Goldstein, em 
seu discurso. 

O anfitrião da tarde, Abramo Douek, discor-
reu sobre o fato de Iom Haatzmaut ser celebrado 
logo após Pessach e que é preciso olhar o passado 
para construir o presente e o futuro. O rabino 
Michel Schlesinger, da Congregação Israelita 
Paulista (CIP), foi o responsável pela parte reli-
giosa do evento e fez a leitura emocionante do 
Yizkor, convocando a todos para orar pelo Estado 
de Israel e também pelo Brasil. “Hoje é um dia 
de festa, mas antes de iniciarmos essa festa, nós 
lembramos as mulheres e os homens, militares e 
civis, que tombaram pela construção e manuten-
ção do Estado de Israel”. Rabino Schlesinger leu o 
poema “Bandeja de Prata”, de Natan Altermann, 
na tradução de Cecília Meireles. 

Em meio aos discursos, Mario Fleck, fez uma 
convocação a todos: “Vamos colocar mais Israel 
em nossas vidas. Não que vocês não façam isso, 
mas vamos fazer mais, porque corremos o risco 
de que as próximas gerações percam o interesse e 
a motivação que tanto nos orgulha e porque Israel 
está, sim, ameaçado pelos líderes bárbaros com 
armas de alto poder destruidor”. E o cônsul Sztul-
man reforçou a importância do Estado Judeu: “O 
que temos em comum, todos nós judeus, é que 
somos uma pátria só, que há 65 anos se levantou. 
O Estado de Israel não é só dos israelenses, mas 
de todo o povo judeu”.

Ao final, o cantor Claudio Goldman, que também 
se mostrou um exímio contador de piadas, emo-
cionou a todos entoando diversas canções tradi-
cionais, como “Adon Olam”, tocado no ritmo do 
forró “Asa Branca”, e “Ierushalaim shel Zaav”. 
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registroregistro

Com a proposta de reunir as chaverot numa 
excursão de cunho cultural, o Grupo Silvia 

Hodara promoveu animada viagem para Curitiba. 
Foram dois dias intensos com visitas ao Museu 
Oscar Niemeyer, Jardim Botânico e Jardim das 
Sensações, culminando com o Museu do Holo-
causto, onde foram recebidas por Denise Wein-
zhof,  que participou da formação do Museu e 
ofereceu uma visita guiada.

Viagem a Curitiba

Nova presidente do Chana Szenes

O Grupo Chana Szenes da WIZO SP está com nova presidente: é Rebeca Rosenberg, eleita 
em reunião do grupo realizada na Sede.

Foi muito aplaudida a  palestra de Sil-
vio Smelstein, integrante do grupo 

de estudos sobre antissemitismo da 
Fisesp, que abordou o Antissemitismo 
atual na Europa, um tema sempre 
preocupante.

Antissemitismo 
na Europa

Doação Graacc 

Primeira presidente do Lehaim

O Grupo Lehaim comemorou seu primeiro aniversário no Sítio das 
Hortências, onde Rosa Kupferman recepcionou seus convidados. 

O grupo também elegeu sua primeira presidente,  Guenha Leonard. 

A convite da B’nai B’rith, o Coral Sharsheret 
participou da tarde de homenagem a Iom 

Hashoá, quando cantou músicas relativas à 
data que lembra o extermínio dos seis mi-
lhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. 
Já na sede da WIZO-SP, realizou-se uma ceri-
mônia com a presença dos sobreviventes da 
Shoá, Rita Braun, Ben Avraham e sua esposa 
Miriam Nekricsz. Na ocasião, foram acesas ve-
las em homenagem aos judeus assassinados 
pelo regime nazista. 

Iom Hashoá

Patrícia Mendes de Oliveira 
Pecoraro, coordenadora 

do Graacc - Grupo de Apoio 
ao Adolescente e à Criança 
com Câncer, foi recebida na 
WIZO para a retirada dos brin-
quedos destinados à Brinque-
doteca Terapêutica Senninha, 
que assim pôde renovar parte 
de seu acervo.
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Terças-feiras com Lazer & Cultura
Passe uma tarde agradável em companhia de convidados 
especiais.

A cada semana com temas atuais e de interesse. Venha!  
O cafezinho com “kichalach” no final completa o encontro.

Toda Terça-feira, às 14h30, na sede da WIZO

registroregistro

Dirigido por Nava Shalev Politi, o Depto. Aviv conta com a coor-
denação de Juliana Tanenbaum na formação de novos grupos 

e de jovens que queiram juntar-se à causa WIZO.

Iom Ierushalaim

O chazan Sami Cytman foi o 
convidado da WIZO-SP para 

falar da eterna capital do povo 
judeu, Jerusalém, por ocasião 
do Iom Ierushalaim, que celebra 
a libertação da cidade durante a 
Guerra dos Seis Dias. 

Uma tocante cerimônia foi realizada na  sede da 
WIZO na presença de ativistas e familiares em 

homenagem à chaverá Clara Kier Z´l. Ouviram-se 
palavras emocionantes de voluntárias e amigos 
que acompanharam a inclusão do seu nome no 
Quadro de Beneméritos da instituição.

Haskará Clara Kier

Avós e pais na educação

Em palestra realizada na sede da WIZO-SP, a 
professora Alzira Mizrahi Goldenberg falou 

sobre a participação e a importância dos avós e 
dos pais na educação judaica.

Novos Grupos Aviv

Coral Sharsheret apresenta seu mais novo CD

Para quantidades maiores, ligue para 3257.0100

•Ouça

Regência da maestrina Sima Halpern

• Presenteie • Divulgue
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Nesta seção do WIZO Flash, onde 
apresentamos mulheres judias re-
presentativas da história, prestamos 

nossa homenagem a uma das mais impor-
tantes escritoras da literatura infanto-juvenil 
do Brasil, Tatiana Belinky. Autora incansável 
de mais de 270 livros, dos quais destacam-
-se Coral dos Bichos, Limeriques, O Grande 
Rabanete, Di-versos russos, Limerique das 
Coisas Boas, entre outros, Tatiana nasceu em 
Petrogrado, na então União Soviética, em 
1919. Aos dez anos, chegou com a família ao 
Brasil, fugindo das guerras civis que assola-
vam a região. A essa altura, já era fluente em 
alemão e letão, além do russo.

Após concluir um curso preparatório 
pela Universidade Mackenzie, com 18 anos, 
começou a trabalhar como secretária-cor-
respondente bilíngue nos idiomas português 
e inglês. Aos vinte, ingressou no curso de 
Filosofia da Faculdade São Bento, mas aban-
donou em seguida, quando se casou com 
Julio Gouveia. 

Foi em 1948 que Tatiana começou a traba-
lhar em adaptações, traduções e criações de 
peças infantis para a Prefeitura de São Paulo, 
fazendo dupla com o marido. Quatro anos 
depois, criaram o programa “Os Três Ursos” 
a pedido da TV Tupi, que conquistou tanto 
sucesso a ponto de definir a carreira da nova 
escritora. Logo, o casal foi convidado a ter um 
programa fixo na emissora. Foi lá que ela e 
Júlio fizeram a primeira adaptação do Sítio 
do Pica Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, 
obra que a encantava: dizia se identificar com 
a boneca Emília.

Ao mesmo tempo, iniciou uma série de 
colaborações na imprensa, escrevendo sobre 
crianças, especialmente para o Estado de S. 
Paulo e Jornal da Tarde. Apenas em 1985 se 
tornou escritora de livros infantis de fato, 
colaborando em uma série infanto-juvenil. 
Em 1987, aos 68 anos, iniciou a carreira que 
a consagraria, publicando seu primeiro livro, 
Limeriques, pela editora FTD, baseando-se 
nos limericks (poemas curtos) irlandeses.

A escritora teve uma relação próxima com 
a WIZO-SP, fazendo parte do Departamento 
de Cultura durante a presidência de Marga-
rida Grin. Esteve também na cerimônia de 
premiação de um dos Concursos de Pintura 
e Desenho e chegou a conceder uma longa 
entrevista exclusiva para uma das edições do 
WIZO Flash. 

Em  2010, tomou posse na  Academia 
Paulista de Letras, passando a ocupar a ca-
deira 25, recebida pelo acadêmico Francisco 
Marins. Tatiana Belinky faleceu aos 94 anos, 
em São Paulo.  

destaquedestaque

A mestre da literatura 
infanto-juvenil
Tatiana Belinky faleceu aos 94 anos. 
Ela foi chaverá WIZO, participando 
do Departamento de Cultura

 

criança 

exige 

carinhO, e sim! 

cOnsideraçãO!

criança é genTe, 

é pessOa,

nãO bichO de 

esTimaçãO!



TurismoTurismo

Nesta edição, caminhe pelas areias do 
Neguev, pelos caminhos tortuosos do 
deserto que, em Israel, consegue ser flo-

rido, com a kalanit (flor avermelhada) mostran-
do sua beleza no meio agreste ou as tamareiras 
carregadas, responsáveis por verdadeiros oásis. 
Conheça o Neguev.

Localizado na região sul de Israel, sua exten-
são representa metade da área da terra do país 
e, por sua característica climática (menos de 200 
milímetros de chuva no ano) é esparsamente 
povoado.

No entanto, sua história e sua beleza surpre-
endem.

O patriarca Abraão construiu sua tenda em 
Be’er Sheva e as caravanas dos nabateus, com 
seus camelos carregados de mercadorias, por ali 
passavam. A história dessa passagem é interes-
sante. Eles eram os senhores do deserto e cria-
ram A Rota do Incenso, formada por caravanas 
de camelos carregados de temperos, perfumes e 
sal, tudo vindo do Iêmen para o porto de Gaza. 
Nesse caminho, os nabateus construíram pon-
tos de descanso, hoje ruínas encontradas em lo-
cais como Avdat, Mamashit e outros.

Não foram só eles, vários povos por ali pas-
saram: nômades, canaanitas, filisteus, edomitas, 
bizantinos, nabateus, otomanos e, também, os 
israelitas. Desde sempre, o Neguev foi local para 
as ovelhas e o comércio.

Há quase cem anos, começou a despontar 
o Neguev moderno, com o estabelecimento 
de pequenos assentamentos. Após 1948, o pri-
meiro-ministro David Ben Gurion promoveu 
a região, indo ele mesmo morar no Kibutz Sde 
Boker, um lugar de turismo que merece ser vi-
sitado. Dividido em várias regiões, o Neguev é 
procurado por jovens que apreciam o turismo 
de aventura e pelos turistas que vão a Eilat, uma 
de suas regiões, em busca de lazer e dos spas so-
fisticados, da hotelaria de primeira linha e das 
atrações ao redor. Seus caminhos são explora-
dos a pé, de bicicleta ou em diferentes veículos.

O Neguev surpreende por seus recantos na-
turais charmosos, sítios arqueológicos e históri-
cos. Mais ainda, por suas áreas verdes e agríco-
las. É a surpresa que a tecnologia avançada de 
Israel tem a mostrar, um cartão postal, o verde 
se sobrepondo aos tons arenosos. Um lugar para 
ser incluído no seu próximo roteiro.

Veja mais no site www.goisrael.com.br

Viaje por Israel  
e pelo judaísmo
a parTir desTa ediçãO, Os leiTOres dO WizO flash farãO uma viagem 
pOr lugares “nunca danTes” visiTadOs Ou que, hOJe, fazem parTe de 
rOTeirOs diferenciadOs. em israel Ou em OuTrOs países, O fOcO será 
sempre “O que há de JudaicO nesse lugar”. 


