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SHSRUT LA!AM - PROGRAMA DE TRABALHO 7 HSTUDO EM ISRABL

Sherut La!Am é um projeto que oferece a opor-
tunidade de trabalhar em zonas em desenvolvimento, geralmente
povoadas por imigrantes que ainda não conseguiram integrar-se
na sociedade moderna, Nestas zonas sente-se8 de
mão de obra suplementar, nos diferentes campos: saúde, educam
ção, assistência social e indústrias em Gesenvolvimento.

Senão assim, você pode preencher esta neces-
sidade, sempre que estiver disposto a trabalhar durante um
ano sem remuneração, no lugar onde considere que possa presg-
tar cua máxima e mais positiva ajudas.

fisse ponto de vista,ê “Ae certo modo, parcial»
Você não irá a Israel, sômente para ה

mas também, para conhecer o país através ão trabalho, não 85-
mente para ו mas para estudar, não sô para dar mas para
0% não sô para preencher as necessidades de Israel, mas
também para satisfazer suas próprias necessidades , não só pa-
ra ajúgar o país, mas também para ajudar-se através deste
processo simultâneo 6 estudo .

Êsse folhêto foi preparado, tomando em conta,
o DUPLO CARÁTIR DE SHERUT ו

Como ponto de partida, podemos dividir o ano
em dois períodos so períogo do Ulpan e o período de ו

Ulpan é um centro de estudos no qual você am
prenderá uma lingua bastante difícil - o Hebraico -, Seu é -
xita ou fracasso no estudo do hebraico, determinará sua mis-
são para o resto do anos,  



 

de ee

O Ulpan está equipado para resolver dois problemas.
Primeiro, O de dar a cada estudante, a máxima oportunidade de

as instruções

rias, seis vêm

hebraico, À som
gunda parto do programa, oiorece a cada ostudanto uma base i-
nicial de assistência cultural om sua intogração na sociedade
israclí,

2
- / = .adquirir as noçoes basicas de lingua, seg

= A 5 doהפ metodo Berlitz, num programa de 5 horas di
-

7 o208 por semana, duranto as quais so sc fala o

8

O Ulpan, instelado em uma zona em desenvolvi-
mento, similar a zona em que o voluntário deverá trabalhar,
facilita o contato com os habitantes do lugar, ao mesmo tempo
que oferece um programa de educação e culturas Paralelamente,
há uma série de conferências o dobates, organizados, afim de
familiarizar cada um com a nova vida. Além disso, organiza-
so excursões, atividades sociais, e coloca-se a disposição
material de leitura - tudo isso, destinado a oferecer a orien
tação necessária para um ano em Israclo

Couno complemento 60 Yipan os voluntáriosde
Sherui La'im, que irão trabalhar em assistência social, educa-
ção, instituições juvenis, comunidades, serão enviados a tres
diferentos áreas - cidades em desenvolvimento, escolas regio-

nais ou Kibutzim. ou colonias de Aliat Hanoar. Em cada caso,
dois são os fatoros,a trxar-se em consideração :

| - As necessidades do lugar

- O potencial do voluntário, a fim de preen=

cher estas necessidadeso

Fatôres importantes, nêstes dois pontos, são
o conhecimento Go Hebraico, inteligência e capacidadede fam
zer frente a situações complexas»
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A descrição exata de uma cidade em desenvolvi
mento, justifica a publicação àe um livro, mas como o es paço
é pequeno, bastará aizer que se trata de pequenas cidades fun-
dadas pelo Estado, a fim de absorvor grande quantidads de gen-
te que não deseja ou não pode, dedicar-se a agriculturas

Cada cidade tem uma população de 5 a 30 mil
habitantes, <cu próprio centro, municipalidade, escolas, pe-
quenas indústrias e encontra-se perto de uma zona agrícolas

Seus habitantos cm sua maioria são refugiados do Oriente Pró-

ximo que foram obrigados a fugir do Egito, Marrocos, Iraque,.
Tunísia, etc. e que ainda hoje, tem problemas de integração,

A maioria das pessoas que vieram destes paíe
ses, viveram em condições stbdesenvolvidas, sem 2009002 60וג-
cação de qualquer cepécio, cem receber igualdade de oportu=
nidades, ou qualquer tipo de ajuda médica ou higiênica, com
condições miseráveis de moradiao Não foi preparada para nem
nhum tipo de serviço agrícola, e tinham conceitos muito ru-=
dimentares de vida em comunidades, Portanto, faz-se necessário
a fundação de tipo urbano, para facilitar-lhes a integração em
uma sociedade israelí, dinâmica e em rápido desenvolvimento

Setas cidades não são súbúrbios de Tel Aviv,
nem estão em pleno deserto do Negueve Encontram-se a uma dis-
tância considerável dos principais centros urbanos do país.
Às condições de moradia são adequadas, nã uma assistência mé-
dica e se provém as necessidades fundamentais, porém coisas
como calefação central, telefone particular, diversões diver-
Sas, e uma vida social como a que você conhece. simplesmente
não se encontra nestas cidadesa
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Como se disse antes, as cidades em desenvolvi
mento, encontram-se em zonas de fomento, próximas a Kibutzim
ou Moshavim, Aqui encontraremos outro campo de trabalho para
o Sherut LatAm - a escola regional, Trata-se de uma escola
primária ou secundária, dentro ou perto do Kibutz ou Moshav ,
que está a serviço de tôda a zonas Geralmente combina-se na
mesma, o sistema académico e.o Vocacional Nela encontra-se
alunos que estudam biologia, história, etc. e paralelamente,
outros que estudam mecânica, fundição ou agricultura.

0 voluntário viverá em uma das colônias com
outros voluntários, ou com a família, Na escola trabalhará co
mo0 assitente do professor, dará aulas particulares,
ajudará alunos atrasados, participará de atividades relaciona
das com seu próprio talento, como arte dramática, música ou
artes plásticas.

À maioria dos voluntários, ש-א seus servi-
ços nas cidades em dedenvoivimento, ou em áreas regionais,
porém alguns trabalham em:colônias סמ Originalmente es-
tâbelgeidas afim de acolher crianças dos eámpos de conceentra
ção, da Europa, estas colônias servem hoje em dia, como segun-
do lugar para crianças do diferentes idades e diferentes pas=
980086 8 voluntários, viverão nestas colônias ondeatuarão,
como profeessôres, assistentes de jovens, geralmente órfãos
ou separados de suas famílias por diferentes razões. o

e A ie E

- Cabe agora, examinar o trabalho em relação a
tres aspectos :

.
— PRÁTICO =- Cfinanceiro, casa, etce)

.6  



 

 

SOCIOLÓGICO - (adap ação, estudo, ativi-
dades dulturais e sociais.)

IDHOLÓGICO - ) metas, objetivos)1
O aspecto FINANCEIRO 8 muito simples, apesar

de não se receber grandes somas. Não se paga salário, mas uma
quantia suficiente para manter-se, 86 o voluntário trabalha
num lugar que lhe é proporcionado casa e comida, (Kibutz por
exemplo), recebe uma quantia suficiente para gastos e para
viagem, diversões ctce porém não para presentes ou roupase

As moradias variam entre pequenos e simples
apartamentos, nas cidades em desenvolvimento, ou unidades de
um quarto nas áreas rurais. Em geral, com os móveis indispen-
887018 - cama, mesa, cadeiras, 10880 899 Tapete, cor
tinas, quadros são extras que o voluntário poderá agregar por
gua contas |

O voluntário terá assegurada assistência mô-
dica da Kupat Cholim ( caixa mútua da Confederação Geral dos
Erabalhadores; Histadrut )o Com exceção à dentista, poderá
obter atenção médica na clínica local, produtos farmaccuticos
e inclusive hospitalização se for necessárias O seguro não in-
clui no tratamento, nenhuma doença contraída anteriormente a
chegada em Israel»

O programa de estudos inclui seminários que
realizam-se nos fins de semana, e diversas excursões durante
o anos com o objetivo do adquirir conhecimentos e ter oportu-

nidade de participar em discussões com professôres univorsitá-
rios, profissionais locais, estudantes israclís e ex-voluntã-.

 
 



 

i 7 : 4 7 LS . .rios, Ate aqui o aspecto pratico, em linhas gerais, que Shes
14 x es

A. / 1rut La!âm coloca a disposição do voluntário,

O aspecto SOCIOLÓGICO inclui o que o volun
tário deverá dar de si, na medida em que confronta os pro-
blemas de adaptação em um lugar completamente novo e dife-
rente, Um dos problemas é a atitude do voluntário frente às
pessoas com as quais deverá trabalhare Sherut La'Am não 6 וג-
ma agência de trabalho e o voluntário não é um empregado o

A ₪- = A éVoce nao vem a Israel, unicamente para tra-
polias mas também para experimentar a vida de Israel, a -
través do trabalho,

O conceito "profissional! complica a situa-
ção, pois significa alguns anos de universidade ou.escola
técnica, mas sem uma suficiente experiência profiscionalo
Não obstante, se faz todo o possível para instalar os volun-
tários em lugares onde possam encontrar seu campo de interês-
se e de estudos,

dizagem do Hebraico e a capacidade de
defender-se por seus próprios meios, são atributos indispen-
sáveis para orientar a atitude 60 voluntário pelo caminho a-
dequado, O Hebraico é imprescindível para estabelecer 0 con-
tato entre o professor e o aluno, entre o instrutor e o gru-
po, ou simplesmente entire um sui americano e um Israeli.

à experiência do aprendizado do Hebraico, po-
de converter-se em frustração סוגג 4Convencer;
perguntar, questionar, conversar, explicar, gritar, tudo de=
Ve ser feito em Hebraico, Seja como fôr, é necessário enfren

a
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ta-la, O fator lingua, representa amiude um problema de comu-
- , a

nicaçao extromamente complexo; porem pode superar-se com uma

dose de boa vontade e uma forte personalidades

Às formas com que você enfrentará 08 desafi-

0 006510118 8 prova finale Contará com um mínimo de ori-

entação e quase nenhum conselhos Você será responsável por

seus atos, e as dificuldades que surgirem não serão por fal-

ta de carro ou televisão, mas sim pelos problemas da vida co-

tidiana que se encontra onde quer que se estejas

Qual é então o OBJETIVO de Sherut La!Am em

Israel?

Muito se disse da semelhança entre o Sherut

La!tAm e o Corpo de Paz, porém a comparação 8 superficial e

destituída ãe fundamento. Sherut La'Am NÃO É um Corpo de

Paz judcue Não se faz nenhuma tentativa de traser profissio-

nais ou técnicos para resolver problemas específicos, como

construção de pontes ou transformar água salgada em potável.

O voluntário vem para uma zona em desenvolvi-

mento para CONSTRUIR UMA PONTE CULTURAL SÔBRE UM LARGO E PRO-

FUNDO PRICIPÍCIO
A iãcologia de Sherut La!Am é somente uma

base para desenvolver uma cignificativa relação entre as pes-

soas, sejam estas da mesma origem, ricas ou pobres, educados

ou ignorantes, do oriente ou do ocidente, sul americano ou

israclf, Oferece a oportunidade de realizar algo um tanto im-

perceptível, porém vital nos dias de hoje - a participação

4ativa na construção de uma comunidade. à   
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Portanto, Sherut La!a4m não se propõe a utili-
zar fontes humanas para ajudar os outros a aproveitarem seu
potencial. Alguns chamam de trabalho social, um professor po=
de definí-lo como trabalho onunitário., Nós acreditamos que
gente jóvem, com uma educação básica pode ter um efeito muito
positivo sôbre uma pequena comunidade em desenvolvimento, pois
com sua presença provoca o confronto entre quas culturas dife-
rentes, resultantes de um processo diferente de formação

No passado o número de voluntários profigsios
nais ou técnicos era muito reduziio, hoje existem grandes o=
portunidades de expansão nos diversos campos, como por exem-
plo na profissão médicas

Podemos incorpora: médicos, estudantes de me-
dicina que completaram pelo menos l anos gde Faculdade, enfer-
meiras, assistentes de laboratório, terapistas ocupacionais,
fisioterapistas, psiquiatras e psicólogos clínicos en alguna
hospitais, clínicas locais, escolas, institutos e Kibutzim,

No campo industrial, grandes emprêsas neces=
sitam de mão de ob à adicional, como :

- KOOR - Emprêsas Metálicas

- TADIRAN - Engenheiros Eletrônicos

- VULCAN -- Engenheiros técnicos em motores
e metalurgia, eletroquímicos, desenho arquitetônicos

- FÁBRICA NACIONAL DE AVIAÇÃO ISRAELÍ = En-
genheiros aeronâuticos e de produção ; técnicos e motores de
produção, eletricistas de aviação, torneiros, acromecanicos;
e mecânica ingustrial.

- SOLEL BONÉ - Engenheiros e técnicos de
construção .
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- INDÚSTRIAS EM KIBUTZIM -

A . .
Em todas as possibilidades mencionadas, pro

ש / : - - -

ver-se-a ao voluntario, de casa e trabalho, a participaçao
s / 3 -

no curso de Ulpan, seminarios e excursoess

1 A 4 s

Concluindo, voce esta em frente a um projeto
6 5 5. 59

que oferece a gente jovem, a oportunidade de participar de
A . iL

uma experiencia produtivas

Ao confrontar um novo ambiente, tal como ê

Israel, viver num país que continua experimentando grandes

problemas sociais enquanto luta por sua existencia você se

desenvolverá e amadurecerá ao enfrentar-se com todos esses

008811086
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