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1. Ag formas principais de ishuvimn agricolas em

Israel que foram fundados também após a criação

do Estado de Israel( kibutz, moshav de trabalha

80268 ,, moshav coletivo).
 
 

Os ishuvim em Israel dividem-se em duas espécies

principais: a. ishuvim urbanos b. ishuvim de aldeias

Se a principal fonte de manutenção é a agricultura, con

sidera-se o ishuv como de aldeia, e, se a principal fon

te de manutenção nao é a agricultura, o ishuv, é urbano.

Em diversos paises dá-se o nome de aldeia a todo povoa

do agricola; em Israel existem vários tipos de aldeias:

a. moshavá - este tipo de aldeia não foi criado após 0

estabelecimento do Estado de Israel.

b. kibutz ou kvutzá - atualmente nao há diferença entre

os dois.

&. moghav de trabalhadores ou moshav;

d. moghav coletivo

0 Kibut z

Este tipo de ishuv carateriza-se por uma particula

ridade especial ; ele existe somente em Israel. O kibutz

baseia-se na igualdade e na completa cooperação em toda

propriedade , na produção e nas necessidades. Serviços

como: cozinha e restaurante, lavanderia, vestuário, edu

cação e cultura , habitaçao de crianças - sao coletivos.

O princípio sobre o qual fundamenta-se o kibutz é: "O

indivíduo dá ao kibutz de acordo com suas possibilida

des e recebe dele de acordo com suas necessidades!".

O que se junta ao kKibutz torna-se membro com igualdade

de direitos e deveres , isento de pagamentos e sem neces

sid=de de trazer qualquer propriedade; caso deseje aban

donar o kibutz , nao tem o direito de levar parte da

propriedade comum,

As terras do kibutz sao públicas - terras nacionais

- a maioria pertencente ao Keren Kaiemet Le Israel . O

kibutz recebe as terras por arrendamento , trabalha-a,

e não tem o direito de vendé-la. |

No kibutz trabalha-se de acordo a um trabalho orde  
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Resumo

As aldeias de Israel diferem das alde. as do mundo

inteiro; sua criação nao foi casual , e sim ligada a

uma idéia. Na maioria dos paises do mundo , entre a ci

dade e a aldeia hã um desnível grande no campo cultural

e no econômico. A cidade quase sempre progride e a al

deia retarda. Em Israel não há esse desnível , nao há

diferença entre a cidade e aldeia nos campos mencio

nados acima, e, no caso de existir alguma diferença,

esta é a favor da aldeia. Muitos dos membros do gover

no sao habitantes de aldeias, moshavim e kibutzim. Mi

nistros moram em aldeias.

2. Cidades, ishuvim (povoados) urbanos, cidades peque

nas em desenvovimento, moshavot que se tornaram cidades.

 

 

A maioria da população de Israel , mais do que três

quartos , vive em cidades. Os povoados urbanos dividem-

se em alguns tipos: a. cidade b. povoado urbano

c. cidade pequena em desenvovimento d. moshavá que se

tornou cidade.

A Cidade

Em Israel ela nao difere de qualquer outra no mundo

Parte das cidades tem origem remota, fala-se delas no

Tanach e elas são conhecidas em todo o mundo. A capital

de Israel é Jerusalem ; a maior cidade é Tel Aviv- Iafo.

Hebron e Belem ( Beit Lechem) sao cidades antigas.

Remat Gan e Holon são cidades novas. A cidade é dirigida

pela municipalidade sob a direção do " Rosh a Ir" ( che

fe da cidade).

O Povoado urbano

Ele é semelhante à cidade na sua forma exterior e

nas fontes de manutenção dos habitantes, porém é menor

que a cidade ; por isso o governo 10081 ) 8 prefeitura)

difere ão governo da cidade. O povoado é governado por

uma " moatsá " ( assembléia) local . Se o povoado urba

no crescer , torna-se,com o tempo, uma cidade. Entre os

povoados urbanos cabe lembrar Nes T iona ao lado de Tel

Aviv, Afula no. Vale de Izrael e Kiriat Bialik ao lado de

Haifa.
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Cidade pequena em desenvolvimento

Ela é um povoado novo que surgiu depois do estabele

cimento do Estado . 0 objetivo é transformar esse povoa

do em cidade, de tal forma que todas as cidades pequenas

em desenvolvimento transformem-se gradualmente em cida.

des, depois que o número de seus habitantes tenha cres

cido. As mais importantes cidades deste tipo sao Kiriat

Shemona na fronteira libanesa , Kiriat Malachi no centro,

e Arad no NeguevV.

Moshavá que se transformou em cidade

Atualmente ela é cidade em tudo e para tudo , mas ,

no passado era uma moshavá. Algumas das grandes cidades

de Isracl foram no passado aldeias pequenas, isto signi

fica que as moshavot cresceram gradualmente , a popula

ç. abandonou a agricultura e passou para profissões

urbanas, e, as moshavot tornaram-se cidades. Até hoje

costuma-se chamar a cidade grande Petach Tikva pelo

nome " Mae das moshavot . As cidades Rishon Le Tzion.

e Rechovot também foram moshavo no passado.

3. Povoados de fronteira, Colonizaçoes Nachal,

Centro Aldeao
 
 

Povoados de fronteiras

Povoado de fronteira é um nome geral que se dá a

todo povoado próximo à fronteira.

Isrsel é obrigada de defender-se desde sua criação.

As fronteiras sao longas e O exército sozinho nao pode

guardá-las. A melhor forma de evitar infiltração de ini

migos vindos dos paises vizinhos é criar powoados nas

fronteiras - Kibutzim , moshavim e: cidades pequenas em

desenvolvimento .

Durante anos sofreram os habitantes dos povoados de

fronteira devido à conspiração dos árabes, bombardeio

de canhoes e colocação de minas. Alguns povoados viveram

em condiçoes de guerra durante m itos meses; crianças

41702088 dormiirem em abrigos subterrâneos e acostumaram

se a condições de emergência que duraram anos. O kibutaz.

Tel Katzir , ao lado da antiga fronteira síria , é um po

voado que se celebrizou pelo sofrimento.  
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Colonizações de Nachal
 

Um dos tipos de - poxoados de fronteira é a colo.

nização de Nachal. Estas aldeias foram criadas por

soldados da Nachal ( ver capítulo - A Nachal) , ao lon

go das fronteiras , nos mais perigosos lugares, Soldados

em serviço militar regular , depois de passar treinos

militares , fundaram povoado novo e continuaram a traba

lhar no mesmo como soldados agricultores.

A participação na Nachal e nas colonizações dela

é voluntária. Soldados nao são forçados a trabalhar e

morar nesse tipo de povoado. Parte das colonizações da

Nachal transformam-se em povoados fixos, depois que os

soldados terminam seu serviço militar regular e decidem

1á continuar a viver como cidadãos civis. Uma dessas co

lonizaçoes é Nachal Argaman no Vale do Jordao.

Centro Aldeao

Este é um novo tipo de povoada que se encontra em

novas ! regioes de colonização" ( ver o próximo capitu

10). Esta é uma aldeia cujos habitantes nao se dedicam

à agricultura. O Centro Aldeao serve um certo número de

aldeias agrícolas. No Centro Aldeao concentram-se insti

tuiçõoes públicas e serviços devido a desgnecessidade de

estabelecê-los em cada uma das aldeias.

Os serviços do Centro Aldeão abrangem: escola pri

mária, ginasial e colegial, biblioteca regional, casa

de cultura e sala de teatro, campos de esporte e pisci

na , ambulatório regional, lojas e oficinas, banco,pos

to de máquinas agrícolas, leitaria e depósito de cereais.

Os habitantes do Centro 418680 sao as pessoas que fa

zem todos egtos serviços , como professores, funcioná

rios de banco, enfermeiras, médico, etc. Um destes cen

tros , situado no Chevel( região) Lachish é Neorá.

4. Colonização Civil ou novas Regioes de Colonizaçao

 

 

Colonizaçao civil é um novo tipo de povoamento, cujo

princípio é baseado num programa geral de uma: zona con
4

E , abrangendo todos os seus povoados agricolas e

. . +?

centros de aldeias e de cidades. Os povoados agrícolas
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são planejados em grupos de quatro, cinco, ao redor de

um Centro de Aldeia , onde são fornecidos serviços a

todas as aldeias como escola , instituições , Supermer

cado central, casa de cultura, etc. No centro regional

encontra-se um povoado urbano no qual funcionam empre

sas e serviços em nível muito alto ,como indústrias de

aproveitamento do produto agrícola, institutos de ensino

superior,etc.

De um ponto de vista social, a colonização regional

ajuda , devido a sua estrutura, à fusao de diásporas .

Nos primeiros anos , após o estabelecimento do Estado,

comprovou-se que a experiência de povoar numa aldeia

imigrantes de diferentes paises nao deu um bom resulta

do , por isso , cada aldeia é povoado por imigrantes 0

mesmo país de origem; posteriormente, aproximam-nos

gradualmente e favorecem uma fusao de diásporas com a

necessidade de centros comuns.

Regiao(*Chevel) Lachish

A primeira, a maior e a mais aperfeiçoada regiao de

colonização é Chevel Lachish , a 60 quilômetros aproxi

madamente do sul de Tel Aviv e Jerusalem. Encontram.se

nela 22 povoados, entre os quais há 2 centros de aldeias

e uma cidade- Kiriat Gat, Toda a regiao foi planificada

de antemão e tornou-se exemplo para outras colonizações

em Israel e outros paises.

Gush Etziom

Ele é uma regiao judia de colonização que se encon

tra nas montanhas de Hebron ao sul de Jerusalem, que

abrangia no passado quatro populados. Antes da criaçaa

do Estado de Israel os árabes atacaram Gush Etzion vá

rias vezes. Expedições que foram ajudar Gush Etzion fo

ram atacadas e muitos dos defensores e dos acompanhantes

foram mortos. Uma das expedições , unidade da Haganá

composta de 35 homens, que foi ajudar à defesa do Gush,

foi surpreendida por milhares de árabes, uma batalha

peróica travou-se deseperadamente e todos foram fadados

à morte.  
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Dois dias antes da criaçao do Estado Gush Etzion

foi conquistado pelos árabes; muitos dos colonizadores

cairam no campo de batalha e outros foram feitos prisio

neiros. Os árabes destruiram os povoados completamente

até os fundamentos.

Depois da Guerra do Seis Dias , após a libertação

do Gush , renovou-se o povoado do Gush Etzion. Novamente

estabeleceram-se povoados como Kefar Etzion,, Rosh Tzu

rim e outros.

5. Funções do Keren Kaiemet Le Israel nos últimos

vinte e cinco anos.

 

 

A função principal do Keren Kaiemet até a criação

do Estado era: aquisição de terras para os colonizadores

judeus em Ertz Israel. O Kerh Kaiemet criou " banco de

terras! para o povo judeu. Estas terras que se tornaram

patrimônio da nação , nunca foram vendidas, foram entre

gues a agricultores judeus por arrendamento, cada fami

lia recebeu: uma determinada porção de terra segundo swa

possibilidade de trabalhá-la.

Depois do estabelecimento do Estado de Israel modi

ficaram-se as funções do Keren Kaiemet e hoje ele tra

ta de alguns ramos:

8. aquisição de terras - esta funçao que antes foi a

principal , hoje é secundária. O KeremkKgemet ainda

continua sua funçao histórica, adquire tervenos de

particulares e passa-os ao povo , mas hoje em peque

na escala.

b. preparação das terras que sao impróprias para serem

trabalhadas.0 Keren Kaiemet trata do preparo da terra

principalmente, nas regioes montanhosas e terrenos vá

rios qu nunca conheceram mao de trabalhador , hoje,

servem para o estabelecimento de povoados agrícolas

novos. O Keren Kaiemet drenou terrenos pantanosos

grandes.

c. aberturas de caminhos. Afim de facilitar novos povoa
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dos que iniciam sua colonização , O Keren Kgiemet abre

caminhos e prepara estradas nos lugares dificeis de pas

sar , principalmente nas regioes montanhosas.

d. aflorestamento. Uma das funções principais do Keren

Kaiemet , hoje, é o aflorestamento. A maioria das flo

restas em Israel sao plantadas pelo Keren Kaiemet.

Diversos terrenos que eram desprovidos de vegetação,

hoje estao cobertos por florestas. Há uma tradição

em Israel, que se quiser honorar algo de uma forma fes

tiva , ou honorar uma personalidade ou escola ou insti

tuiçao pública , plantam-se em seu nome árvores nas

florestas do Keren Kaiemet. Crianças judias que vêm

visitar Israel costumam plantar árvores nas florestas

do Keren Kaiemet, e desta forma costumam plantar tam

pém personalidades oficiais de paises em visita a Ig

rael. O Keren Kaiemet plantou uma bela floresta em Is

rael denominada " A República do Brasil".

Co educação judia sionista mas diásporas dispersas.

O Keren Kaiemet estabelece contatos com crianças judias

em todos os paises do mundo, principalmente por meio de

divulgação de matéria sobre o desenvolvimento do Estado

de Israel.

6. Lista de nomes e expressoes ligados à coloniza

ção no Estado de Israel.
 

 

Kiriat Gat.
Ela é a cidade central do Chevel Lachish; foi cria

da como cidade pequena de desenvolvimento ná 25. anos apro

ximadamente. Hoje ele possui uma população de vinte e cin

co mil habitantes e há pouco tempo recebeu a posição de

cidade. Kiriat 08% é um centro industrial em uma 8

agrícola , célebre pelas fábricas téxteis e pela maior

usina de açúcar do país. ( em Israel o açúcar é retirado

da beterraba e nao da cana de açúcar). O nome da cidade

é antigo, segundo a cidade Gat , uma das cinco cidades

dos filisteus.  
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Chevel Korazim

Chevel Korazim é uma regiao de colonizaçao situada

ao norte do Lago Kineret. O primeiro populado do Chevel

foi o kibutz Almagor, que sofreu por muito tempo dos

bombardeios e das minas dos sírios. .

Empresa de águas Jordao-Neguey
 

Em Israel a maior parte das águas, chuvas e fontes

encontram-se no norte. Na sul e no Neguev faltam águas,

por isso foi colocado um grande cano , desde o rio Jordao

até o Neguev. O diâmetro do cano é 2,74 metros e ele pag

sa em seu caminho por alguns túneis. Esta empresa de águas

celebrou-se no mundo e , especialistas en água israelen

ges trabalham em alguns paises no desenvovimento de em

presas de água e irrigação. Também no Brasil trabalhem

especialistas israelenses, no desenvolvimento de fontes

de águas e empresas de irrigação , principalmente nos es

tados do Ceará , Sergipe , e outros..

Terraços ( Degraus)

Em Israel é grande a falta de terras para lavrar.

Nas montanhas , as chuvas inundam a terra, causam erogao

e deixam as rochas expostas. Afim de impedir erossao e

aumentar os terrenos para lavrar , os agricultores cons

troem pequenas represas de pedras. Estas represas detêm

a terra e formam degraus denominados " terraços" que sao

próprios para trabalho agrícola.

Também na época antiga terraços construiram-se nas

montanhas de Israel. A paisagem formada de terraços 6

peculiar a Iarael.

8

Neorá é um centro de aldeia no Chevel Lachish , o pri

meiro e o mais. importante de todos. Em Neorá há uma esco

1a primária, ginasial e colegial, casa de cultura, audi

tório, biblioteca regional, ambulatório regional, lojas,

banco e outras instituiçoes - apesar de que este povoa

do abrange 60 famílias apenas.

886  Boker

Kibutz no Neguev central, espécie de oásis , possuin  
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do hortas, campos de cereais , vinhas, e, ao redor um

imenso deserto. O kibutz celebrou-se devido ao " velho

de Sde Bdier" - David Ben Gurion. David Ben Gurion, o

primeiro chefe do governo e ministro da defesa de Israel,

habita permanentemente no kKibutz SdeBoker. O ! barracão

) tsrifg)verde " de Ben Gurion , casa pequena e modesta,

construida de madeira , é conhecido em todo Estado de

Israel.

Dimona

Cidade nova no morte do Neguev. Foi fundada no ano

de 1955 como cidade pequena em desenvovimento , em uma

regiao que era toda um deserto , sem homem, vegetação

e água. Hoje habitam-na mais de vinte e cinco mil habi

tantes , lá existem belas construções e werdes parques.

Devido às empresas industriais que se criaram , esta

pequena cidade em desenvolvimento transformou-se em ci

dade. Dimona é célebre pela sua indústria téxtil e, prin

cipalmente pelo reator atômico que se encontra próximo.

Kiriat Shmoná

Cidade pequena em desenvolvimento, povoado de front

teira no Galil superior , nas proximidade. da antiga

fronteira síria e da atual fronteira com o Líbano. Ela

sofreu muito com os bombardeios de canhoes sírios e 14

baneses. Diversas vezes bombardearam à noite, a artilha

ria destruiu casas e mataram homens, muleres e crianças.

Apesar do grande sofrimento, OS habitantes nao abandona

ram Kiriat Shmona. O nome Kiriat snmonáã foi dado em ho

menagem à lembrança dos oito, Iasef Trumpeldor e seus

companheiros que cairam em Tel Chai.

7. Instituições públicas em Jerusalem que foram

construidas nos últimos vinte e cinco anos.

 

 

Edifício da Knesset

A Knesset 6 0 parlamento do Estado de Israel no qual

sao representados os cidadaos do país por 120 membros

eleitos. Em novembro deste ano serao realizadas eleições  
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para a oitava Knesset.

Durante vinte - anos reuniu-se a Knesset num. e

0271036 Je um velho cinema , no centro de Jerusalem.No

ano 1966 a Knesset passou para um novo edifício, grande

e. suntuoso , na Kiriá do governo em Jerusalem( o edifi

cio foi construido com donativo da família Rotchild ),

Escritório do primeiro ministra
 

O edifício de escritórios do primeiro ministro » Im

gar de trabalho da sra. Golda Meir , situa-se na Kiriá

do governo ( Kiriat a Memchalã) , em Jerusalem.

Palácio de:Salomao.

Edifício de escritórios das instituiçoes religiosas

 

do país. O palácio de Salomao que se encontra no centro,

de Jerusalem , foi estabelecido como lugar de estadia

dos dois rabinos principais de Israel.

A Universidade Hebraica
 

Em Israel há diversas universidades. A maior e a mais

importante de todas é a Universidade Hebraica de Jerusa

lem: .Ela é uma unuversidade moderna , seus edifícios sap

vários, belos e interessantes. Na Universidade Hebraica

estudam hoje mais do que quinze mil estudantes , em todas

as seçoses , e ela é conhecida pelo seu alto nível de es

tudos.

A Biblioteca Nacional que se encontra na Universida

de Hebraica é a biblioteca hebraica a maior do mundo.

Sinagoga sob o nome do rabino IJochanan: Ben Zakai

Uma das mais antigas e belas sinagogas em Jerusalem

antiga era a sinagoga sob o nome de rabino Iochanan Ben

zachai. ( Iochanan Ben Zachai - o lider espiritual da

nação judia após à destruição do Templo , fundador do Si

nédrio em Iavne.), Na Guerra da Independência , os árabes

conquistaram a velha cidade de Jerusalem , destruiram a

sinagoga e tansformaram-na num curral. Depois da Guerra

de Seis Dias , logo após a libertação de Jerusalem e

a uniao das duas partes da cidade , a sinagoga sob o nome

de Iochanan Ben Zakai foi restaurada e, hoje está quase

acabada. O edifício é construido de. pedra jerosolimitana

cuja forma arquiteturial interessante , guarda também
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o antigo estilo.

1806 (monumento à memória ) Kenedy
 

O presidente dos Estados Unidos , John Kenedy, foi

um amigo do Estado de Israel. Depois de sua morte trági

( foi assassinado num atentado ), sua memória foi perpe

tUada também em Israel , por meio de um monumento sôbre

uma alta colina perto de Jerusalem. Vale a pena visitar

Iad Kenedy |, afim de admirar o panorama montanhoso de

Jerusalem.

 

Residência presidencial

Durante anos o presidente do Estado de Israel morou

numa residência simples , no centro de Jerusalem ; a sa

la de recepção situava-se numa casa de madeira . No ano

passado a construção da residência presidencial foi fin

gada ; ela situa-se num belo bairro de Jerusalem. . Desde.

o meg de maio reside no local o professor Efraim Katzir,

o quarto presidente do Estado de Israel.

Museu Israel

O maior e mais rico museu do país encontra-se em Je

rusalem entre a Knesset e a Universidade Hebraica. Este

museu destaca-se por uma grande coleção de objetos ar

queológicos da época bíblica e de outras épocas e muitos

exemplares de arte moderna . Um interessantíssimo edifi

cio é o Palácio do Liwrà ( Hechal a Sefer no qual en

contram-se vestígios de antigos livros de Bíblia , per

gaminhos do Mar Morto descobertos no deserto de Judá,

assim como Cartas de Bar Kochba.
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