
+דיסס(צ+--60.06-(76%

INSTITUTO PARA INSTRUTORES DO ESTERIOR

(MAHON LEMADRICHEI CHUTZ LAARETZ)

O Instituto para Instrutores do Exterior, fundado há 25 anos, constituiu-se
desde sua fundação e ainda é a principal instituição para a preparação de quadros de
ativistas para os movimentos juveniso 8 egressosdo Mahon constituem em todos os
países da Golá a espinha dorsal dos jJnovimentos e são eles que tem sobre si a respon

גטו do trabalho educativo diário e também a dirigência dos movimentos.

Alguns movimentos passaram nos últimos anos para 0 Sistema de Hachshará נג
ati em Israel (o que no Brasil é denominado Shnat Hachshará), porém continuaram 8
mandar os melhores ativistas para o Mahone Apesar disto, decidiu-se permitir aos /
movimentos que mantém Shnat Hachshará realizar no Mahon cursos de um mês sobre Meto
dologia e Educação. Para tal fim, foi decidido reduzir o ,número dos participantes,
no ;Machzor Hatzfoni (Turma do Hemisfério Norte), e ao invés dos 125 participantes a
nuais ter sômente 100 e simultaneamente realizar cinco seminários de Metodologia e
Edúcação (Hadrachá) para os participantes nos programas de Shnat Hachshará dos movi
mentos

Esta mudança significa que no ano passado (1973) passaram pelo Mahon além ,
dos 270 estudantes regulares, mais 400 em cursos curtos especiaise

Além disto, foram feitos esforços no sentido de atrair para o Mahon membros
dog Movimentos Comunitários e deve-se acentuar um constante crescimento nesta direção
Isto significa que mais movimentos comunitários demandam os serviços do Mahone Mas
q que ainda é mais importante 6 que mais egregsos do Mahon são capazes dd transmi -
tir a inspiração sionista e 1828014 que lhes 4 transmitida ao estarem no Mahon para
os milhares de membros dos movimentos comunitários.

No período da Guerra de Yom Kipur, os alunos do Mahon foram mobilizados pa
radiversas tarefas voluntárias, seja nos kibutzim, seja na área urbamm do Jerusalém
Sômente do&s jovens voltaram a seus países por motivos especiais. Para todos os ou
trós o período da guerra constitui-se num fator integrador e fortalecedor e lhes
deu muito tanto no sentido de amadurecimento como de penetratão no ambiente israclis

DADOS ESTATÍSTICOS

Participantes ho Mahon LeMadrichim do Brasil:

1969 1970 1971 1972 1973 1974

17 22 14 13 10 15



Empreendimentos do Inverno e Verão
( MAHON CHOREF )

Entre outros empreendimentos o Departamento de Juventude e Hechalutz ve uma im

portancia excepcional nos empreendimentog do Verao e do Inverno pelo seu valor educati-

vo-Sionista, no qual aos jovens judeus visitam Isracl para um contato dirtto com o pais,

a sociedade israeli e o Estado. 1 A

A experiencia bem sucedida deste empreendimento levou o Departamento a decisao

de possibilitat a todo jovem da 6018 8 participar nele desde que o queirac0 programa que

começou em 1969 com2.500 participantes, chegou em 1970 a “.")) 5750 e em 1971 a 8,0004
Este incremento mumerico onerou sobremancira o orçamento do Departamento e mes

mo determinou uma queda do nivel em alguns casos. hs limitações fisicas que dificultam

o programa sãos
1. Lugares em Kibutzim,
2o hlojamento em Jerusalem,
3. Mobilização de instrutores adequados

Estão sendo feitos esforços atualmente para que seja erigida uma Kiriat Hanoar

com 350 lugares para os participantes dos seminariso, Uma alternativa para lugares de

trabalho esta nas escavações arqueologicas ou em moshavimeBsta claro que não ha um gran-

de retorno do trabalho nos kibutzim devido aos problemas educativos e a capacidade de

absorção Devem ser preparados quadros de madrichim fixos que trabalhem com os grupos

que vem a Israel,
Os programas são elaborados ce adaptados segundo os diferentes interesses dos

participantes como por exemplos Jovens Cientistas para cursos no Mahon Weizmann, estam

gios para Jovens Artistas, estudo de Hebraico etc.
Adiante damos dois exemplos de um programa para Mahon Chore f em Israel:

Programa À: Kibutz 10 dias
Fscavação Arqreologica 6 dias
Passeios 8 dias
Seminarios 8 dias
Adoção e dias livres 5 dias / total 37 dias

Programa Bs: Kibutz 12 dias
Passeios 6 dias
Seminarios 6 dias
Estudo de Musica 5 dias
Escola de Escautismo 5 dias
260080 6 61888 A dias/ total 38 dias

Adiante a tabela do numero de participante so Mahon Choref do Brasil:

1969 1970 10-72 1973

17 20 150 82 43

Nota: Aos participantes da America Latina é dado um desconto de 25% no preço

da passagem levando-se em consideração o alto preço da viajem aerea a partir destes

paisese   



 

INSTRUIORES E DIRIGENTES DE MOVIMENTOS-SUBSIDIADOS

Um dos fatores da ampliação do trabalho dos movimentos sionistas nos
últimos anos em todo o mundo, está na possibilidade que se abriu perante os

movimentos, através do Departamento de Juventude e Hechalutz de financiar O

trabalho de instrutores centrais, centralizadores de snifim e dirigentes das

centrais territoriais dos movimentos, Referimo-nos a um subsidio mensal de

cerca de 40-100$U.S oh. que permitears ativistas: dos movimentos se libertar,

da necessidade de um trabalho parcial fora do movimento e assim dedicar..seao

trabalho do movimento.

No ano 1969/70, houve um grande acréscimo neste orçamento, pois resol

veu-se aumentar bastamte o subsidio e torná-lo realmente adaptado às necessi-

dades de um jovem estudante que deseja dedicar-se ao trabalho do movimento .Em

1978, apesar dos cortes que houveram no orçamento, fizemos um esforço para /
mentor este item e mesmo aumentê-lo um pouco, pois ma impossibilidab de expan

dir o-mapátde shlichim oststí2?m constitui um dos apoios sérios aomtia balho,

dos movimentos.

A distribuição de quotas neste item é determinada por chave pertidá -

ria, No Brasil a atual distribuição foi determinada em 1971, havendo agora ,

devido à inflação e mudanças na atuação dos movimentos, iniciativas no senti-

dá de aumentar este orçamento e redistribuí-lo.

IBSTRUTORES E EGRESSOS DO MAHON SUBSIDIADOS NO BRASIL:

1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74

31 32 31 31 31


