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EMPREENDIMENTOS ANUAIS EM ISRAEL E VOLUNTARIADO

ho lado do Instituto para Instruto.cs do Exterior (Mehon LcMadrichim) c das

visitas curtas de juventude judaica da Gola à Israel, o Departamento de Juventudee

Chalutz, através do Setor de Empreendimentos Anuais, serve a uma das metas mais im

portantes: a vinda de juventude judaica para uma estadia prolongada em Israelo, 8

diferença destes programas, do programa de Ulpanim do Departamento de Alia esta em

quesao dirigidos em primeiro lugar para jovens nos quais ainda não amdureceu a de

cisão final de Alia e deseja viver em Israel um determinado período sem antecipada

mente se comprometer. Os participantes destes empreendimentos tem visto de entre-

da em Israel de turista, pois o participante começa sua visita a Israel sem dese -

jar se comprometer e às vezes com uma decisão já tomada de somente ficar um ano 6

posteriormente retornar a seu país de origeme

: A grande vantagem destes programas está em cerca de 40% dos participantesfi

cam em Israel (nos programas desta tipo dos movimentos juvenis, retornam a Israel,

08208 de 60% dos participantes), Mas, mesmo se a estadia em Israel não termina em

Alfà - os sedimontos decorrentes do contato direto com Israel transformam o jove

participante rum judeu melhor, num ativista em prol de Israel e do Sionismo

Existem diferentes programas adaptados às várias situações:

SHNAT SHERUT BODEDIM (ANO DE SERVIÇO/INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS )

Destinado a juventude não participante de movimentos juvenise Sua criação é

decorrente do fato dos programas dos movimentos juvenis preparam quadros de seusin

tebgrantes para uma futura atuação. Para possibilitar a jovens interessados em Is-

reel, mas não filiados, foi criado este programas

Este programa 6 composto por uma permanéncia em Kibutz integrada ao aprendi

zado do Hebraico (Ulpan); excursões destinadas a dar um bom conhecimentô do pais

aos participantes; seminários; estadia no marco da Gadna, etc..

SHNAT HACHSHARÁ

Este é um programa destinado aos membros dos movimentos juvenis. Sua fine

lidade é tanto o contato com o país como a preparação de ativistase É dirigida em

Israel pelas centrais dos movimentos, afora Ds seminários que são preparados peto,

Institúto-para Instrutores do Exteriore Este programa, bastante semelhante ao que

anteriormente nos referimos, inclui uma proporgão bastante maior de cursos e estu-

dos.

SHERUI LAAM

Este é uma programa que até agora foi executado principalmente com jovens 1

egressos de universidades dos EU. « Ele atualmente está aberto tambem a jovens,

da América Latina, Anexo a este relatório trazemos uma apostila com detalhesdores

mos Basicamente ele é destinado a jovens que terminaram seu curso universitario ;

aqonsiste de um poríodo de tres mesesm de Ulpan concentrado e posteriormente de tra

balho em uma cidade de desenvolvimento em uma ocupação a fim ao campo de especiali

zaçao do participante.

VOLUNTARIADO

Merece um destaque especial o empreendimentô de Voluntariado que compreen-

deu milhares de jovens no período após a Guerra de Yom Kipure Imediatamente apos

à eclosão da guerra, milhares de jovens contutaram as representações do Departamen

to de Juventude e Hechalutz em todo o mundo com a intenção de voluntarizarem-se 4

direção do Departamento, recordando a experiencia de 1967, decidiu dar preferencia  



a qualidade ao invés da quantidade e impedir que Israel fosse inundada por milhares

de jovens para os quais não houvesse trabalho significativo. Foram, portanto, de -

teminadas as seguintes regras:

1- 0 voluntário deveria pagar sua passagem (a não ser que fossemfformecidas

bolsas de fundos locais).

2- O voluntário deveria permanecer em Israel por um período prolongado (ini

cialmente foi determinado 6 meses e posteriormente 3 meses)

3 Deveria ser realizada uma seleção rigorosas

| Não seriam trazidos voluntários ao páfs, a não ser que já estivesse de -
tezminado o local de absorção ( trabalho, moradia, etce.)

Estas regras rágidas diminuiram a ampligude da execução, mas apesar disto .

chegaram ao país, cerca de 5.500 voluntários, e o que é mais importante, chegamos a

uma estabilidade muito grande (não hã quase desistentes) e uma satisfação grande, se

ja' por parte dos vokuntários como dos lugares de trabalho.

Em relação ao Brasil cabe observar que justamente agora, junho 1974, termi-

na o período de 6 meses e começam a voltar os primeiros voluntarios. Devemos acen-

tuar que muitos e stão com intenção de permanecer, seja trabalhando ou começando es-

tudos universitários em Israel, no marco do Minhal HaEstudentime Dentre os que Te-

tomaram a porcentagem 6 alta, embora ainda não estejamos em condições de especifi-

car, daqueles que tem intenção de retornar a Israel.

LARANJAS - KATIF

Um mareo de voluntariado curto que atendeu às limitações do ano escolar bra

sileiro e que deu resultado surpreendentes, foi o empreendimento das laranjase Ape

sar da urgencia com que foi organizado um número bastante alto de jovens se dispos,

a ir colaborar com Israel dando sua ajuda numa fase crítica como foi a de depois da

gUuETTra.

K Este programa tinha a duração de 60 dias, destes, 50 eram destinados ao tra

balho (6 horas diárias) e estudo do hebraico (duas horas). No final do programa,

dias foram destinados ao conhecimento do país, através de excursões organizadas e 4

dias a um seminário em Jerusalém.

Apesar de alguns pequenos problemas, como por exemploo não aproveitamento 1

pleno das aulas de hebraico (talvez pelo cansaço) e outros decorrentes da urgencia,

do' empreendimento, eke foi um sucesso. Acreditamos que no valôr educativo ds conta

to dos jovens com Israel ele é inestimável.

Cabe aqui uma referencia toda especial à atuação da comunidade judaica do /

Brasil na consecução dos dois últimos programas a que nos referimos. h atuação dos

Srse ReGabor, Grivatz, Portnoi e Blinder entre outros forem essenciais no sucesso -

alcançado «

DADOS ESTATÍSTICOS

1972 1973 1974
SHNAT SHERUT DO BRASIL 22 12 25

SHNAT HACHSHARÉ DO BRASIL
(GhazitHanoar e Ichud Habonim) 22 24

VOLUNTÁRIOS PARA 6 MESES DO BRASIL 150

VOLUNTÁRIOS PARA O KATIF - LARANJAS: 097,7798" 236

e INGLATERRA ,EUA, FRANÇA se coeso 274  


