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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 1975

1l.0bservações Gerais

A emergencia em Israel continua, Continua uma ampla mobilização das reservas
, ,

.

(miluim) e possivelmente continuara também no futuro. Um levantamento autorizado das ne

cessidades da economia israeli demonstra que também no proximo ano havera premencia de

complementação da mão de obrz para cobrir os lugares dos mobilizados assim como possibi

litar am esforço concentrado para fazer com que a economia retorne a um ritmo de produ-

çao adequado às necessidades de Israel. Portanto esta claro agora que tambem em 1975. ha

vera necessidade de voluntariado numa ampla escala de jovens judaus para ajudar a econo

mia israeli.
2.0 Objetivo

Bentro da intenção de transformar o volintariado de jovens judeus para ajuda

ao economia isracli numa instituição constante; e com O objetivo de transformar o perio

do de voluntariado em Israel numa vivência rica que aproxime os voluntaítios ao conjunto

dos problemas com que Israel se defronta, o Departamento de Juventude e Hechalutz pro -

põe um programa especial para voluntariose O programa sera baseado num compromisso mini

mo do voluntario de trabalhar em Israel seis meses com opção de prolongar o periodo pe-

ra um ano. Este memorando tem a objetivo de dar a mais ampla informação a respeito da

composição do programa proposto e sua forma de organização .

3.Composição do Programa
Hebraico - Sendo extremamente importante que o voluntario saiba pelo menos

hebraico basico, 0 ו facilitará sua integração no trabalho e sua abertura para os as-

suntos israelis, começaremos o programa com um periodo de estudo intensivo de hebraico

de seis semangs em um dos Merkazei Klitá numa das cidades de desenvolvimento Neste pe -

riodo não será exigido do voluntario que trabalhe mas sim que se dedique plenamente ao

estudo do hebraico e para diferentes tipos de preparação para o periodo de trabalho «

b-Kibutz - No periodo seguinte que durará pelo menos três meses o voluntario

trabalhará em Kibutzim. O voluntario terá a opção de trabalhar seis horas € continuar

orestudo do hebraico durante duas horas diarias; ou segundo a vontade do voluntario e

as necessidades do Kibutz dedicar mais tempo ao trabalho e dispor das horas de estudo

de hebraico, O periodo no Kibutz incluirá também atividade social, cultural e educativa

na forma de palestras à noite, excursões e participação na vida do Kibutae

c-Moshavim - Enquanto o movimento kibutziano é capaz de absorver um grande

numero de voluntarios supomos que 0 movimentod de moshavim somente absorvera uma peque-

na parte Assim será proposto a parte dos voluntarios que preferirem o trabalho em mosha

vim que passem os tres primeiros meses de trabalho no marco de moshavim. Neste caso O

voluntario habitará na casa de uma das familias ou numa concentração de voluntários num

dos moshavim mas de qualquer forma será integrado no trabalho no marco de uma familia

que necessite de ajuda seja devido à mobilização do marido seja por qualquer outro moti

VD e

d-Trabalho Diversificado - Ao fim do primeiro periodo de trabalho no Kibutz

ou no Moshav, o voluntario tera a opção de continuar a trabalhar no Kibutz ou Moshav

até o fim do periodo de voluntariado (no minimo seis meses)» Sera possivel tahbem a pas-

segem para trabalho em regiões urbanas. Vão "sendo possivel nesta etapa planificar deta-

lhadamente que lugares de trabalho estarão em disponibilidade, relacionamos adiante al-

guns tipos de trabalho que poderão ser levados em consideração:

de 1.Hadracha (Educação) em clubes de jovens e em centros comunitaries em re-

giões problematicas, com habitação conjunta com os grupos "Oded" ou nas comunas dos

madrichim(monitores) dos movimentos juvenis»
2.Trabalho em empresas industriais VeBes Empreendimentos do Mar Morto, In-

dustrias diversas etc.
3.Trabalho assistencial e de saude: no marco da Associação I"Lan(Crianças

Excepcionais), Mal"ben, Hospitais etc..
AeColheita em laranjais.

5 .Trabalho fisico pesado, vege:porto de Eilat, porto de Haifa, aeroporto

Ben Gurion etc.e
6.Trabalho em moshavim por um mês e meio.

A habitação neste periodo será em concentrações urbanas ou em apartamentos

em cidades de desenvolvimento. Não há nenhuma possibilidade de um compromisso com O  
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voluntario acerca do programa exato no que concerne a esta opção, mas sera,feito todo
esforço para adaptar o seu programa dentro de um dialogo apos sua chegada 8 א

gundo a sua situação no trabalho 6 88 808891

e-A Dimensão Educativa
Durante o semestre de voluntariado serão executadas diversas ativida-

des culturais e de confratemização, $lém disto serão organizados:
7 dias de excursões organizadas
10 8188 de seminarios com o tema-Israel e Judaismo
Os passeios. incluirão o Galil, o Golan,o Sul, Ein-Gedi,Metsada e Eilate

No periodo de seminarios serão feitos passeios e estudos sobre o tema "Jerusalém",

f-Opção para prolongamento do periodo
À exigencia minima é de que o periodo de voluntariado seja de seis

meses, mas todo voluntario poderá pedir o prolongamento de seu voluntariado para um pe
riodo adicional à sua escolha que poderá ser no mesmo Kibutz ou segundo 8 situação de
trabalho numa das outras alternativas

5. Financiamento

Todas as saidas para a execução do programa em Israel serão cobertas pelas
entradas do trabalho dos voluntarios e pelo orçamento do Departamento de Juventude O
voluntario também receberá dinheiro de bolso no v&lor de 50 Lele. por mes no seu periodo
de estadia no Kibutz e uma soma de 100L.I. no Moshav e noperiodo urbano de acordo com
os regulamentos do lugar. Por outro lado o Departamento não cobre as despesas de viajem
à Israel ea volta(quanto à volta é feita umaexceção para os países da America Latina).

6. Sistema de Arregimentação de FHoluntarios

h intenção é de tentar arregimentar voluntarios numa ampla escala«sCada uma
das representações verificará as condições locais e planejará a campanha«De tal forma

que a proposta chegue a todos os jovens judeus que tenham pelo menos 17 anos «É necegsa
rio utilizar todos os meios ao nogso alcance:

e-Divulgação na Imprensa Judaica
b-Aproveitamento de todos os meios de comunicação.
ec-Conferenciatas(Martzim).
d-Voluntarios que voltaram de Israel.
e-Organização de grupos de voluntariso dos centros comunitarios d das

diversas comunidades.  


