
MOVIMENTO JUVENIL SIONISTA 

Ichud Habonim 

1º JAMBOREE-NACIONAL-=HABOCAMP 

BAHIA — 1974 

Às entidades judaicas interessadas 

À Comunidade Judaica brasileira em geral, 

Para Janeiro de 1974 o Ishuv brasileiro prepara-se para uma atividade gi gantes- 

ca. Bo ABOGAMP, 1º JAMBOREE NACIONAL DO Ichud Habonim, a realizar-se na Bahia. 

olé 28 anos de atividade realizadora e educativa com a juventude judaica, nosso 

movimento, atuando-em 6 (seis) estados do Brasil, lança-se a esta emprêsa que já se 

afigura como um sucesso em participação. O HABOCAMP, ao contrário das nossas tradioi 

onais machanot, tem sido grandémente procurado por jovens totalmente desligados de 

qualquer atividade judaica, Com isto, estimamos a participação em 400 chaverim de to- 

do o Brasil, sendo que 250 são já membros integrantes do movimento Assim, afigura- 

se ôste como o maior empreendimento já realizado para a juventude, no seu gênero. 

Alem da sua originalidade no contexto do Ishuv brasileiro, é grande o seu. poder 

de penetração, principalmente nos Ishuvim pequenos que sofrem um acelerado mrovenso 

siri letório e crises de apatia da juventude. 

O HABOCAMP está planejado da seguinte maneiras 

13/1 - Saida de Pórto Alegre 

14/1 - Saida de Curitiba 

15/1 - Saida de São Paulo e forgação da Caravana 

16/1 - Saida do Rio e Recife 

17/1 - pela manhã, chegada à ILHA DE ITAPARICA, local de realização do 

acampamento s 

No local os participantes serão divididos em três machanot (acampamentos ) 

distintos, de acordo com faixas etárias, assim distribuidas: 

Bonim Novos- 14 e 15 anos 

Bonim Velhos- 13 e 16 anos 

Maapilim- 17 e 18 anos 

Bogrim- No número total de participantes estão incluidos 40 monitores, sob cuja 

direção e responsabilidade 6 organizado e dirigido o empreendimento. São membros- da 

camada mais velha e dirigente do movimento, tendo a maioria passado um ano em Israel 

como parte do seu treinamento para a liderança. Imediatamente apos o encerramento da 

atividade, estes membros se preparam para voltar a Israel durante 2 mêses, dando as- 

sim a sya contribuição voluntária na colheita e na economia da Mediná. 

Atividades a serem realizadass 

a). Montagem do acampamentos Para a efetivação do HABOCAMP, surgirá na Ilha de 1- 

taparioa uma verdadeira "010866", ססמ 8 condições minimas indispensáveis para abri- 

gar 400 pessoas durante 11 dias: açomodações (barracas), refeitórios, cozinha, ohu- 

veiros;, sanitários, 30201008 , 

Para tal, encontra-se já no lomel uma equipe especializada, encarregada de levan- 

tar a infra-estrutura. A complementação do acampamento e os retoques finais, serão e- 

xeoutados pelos próprios participantes do JAMBOREE, como parte da atividade educati- 

va prossemade;, sob a orientação direta dos nossos MADRICHIM.  



  

  

 .כ-

>) Programação Cultural: palestras 0026 08 temas Formação do Estado de Israel 

6 108110806 Israeli. Cumpre salientar, que toda a parte escáutica e de recreação es- 

tará oentrada na absorção destes temas, 

o) Contatos com o Ishuv baiano, estando programada uma churrascada para o dia 

20/1, no próprio local do acampamento. Alem disso, no dia 25 à noite, haverá uma 

grande messibá (festa) de encerramento do Jamboree e Oneg Shabat, em um teatro na ci 

dade de Salvador. 

8( Tour pela cidade de Salvador: cada machané terá dois dias de turismo, com 

guias especializados da Secretaria de Turismo da Bahia. 

e) As atividades serão realizadas em grupos pequenos (kvutzot), por machanot e 

haverão tambem atividades conjuntas programadas para todos os participantes, assim 

como $ Ginkanas; Jogos Escáuticos, atividades noturnas. 

-£) Chuguim: os chaverim poderão expressar-se livremente em atividades artisti- 

oas comos trabalhos manuais, teatro, danças folclóticas, musica jovem, etc. 

g) Segurança: esta é uma parte de fundamental importância no preparo logístico 

a que estamos nos dedicando. Para manter o controle sobre um acampamento de tal en- 

ergadura, seremos obrigados a manter uma disciplina hierárquica e educativa, pró-. 

pria do movimento juvenil. Teremos equipes encarregadas de manutenção, com viaturas ., 

à disposição. Equipes encarregadas de saneamento e higiene, Salva-vidas e enfermaria, 

0 retorno às cidades de origem dar-se-á no dia 26/1 pela manhã. 

x: X:   

Para nós, apesar da nossa experiência, o projeto se afigura como um desa- 

fio gigantesco, o qual nos propomos a superar. Assim, ao nos lançarmos a um empreen 

dimento de tal monta, o fazemos com confiança na nossa capacidade organizacional, 

e certeza de que será concretizado. 

Conforme foi explicado, o alcance desta atividade transcende o marco de 

um movimento juvenil tradicional, vindo a atingir todo o Ishuve Assim sendo, vimos 

por meio desta expressar a cada entidade e à comunidade judaica em geral, o apoio 

ecifico que esperamos e do qual necessitamos. 

Sendo nosso interôsse primordial a reunião de jovens e transmis ssão de valóres 

judaicos, estabelecemos um prêço para os participantes, que na realidade está abai- 

xo da qualidade do que pretendemos oferecer, fator que por outro lado têm sido um 

dos atrativos para a procura que estamos encontrando na juventude judaica. Re 

A êste esclarecimento de caráter genérico, anexamos a cada entidade 8 qual 

nos endereçamos a contribuição específica, que julgamos de 800260 com as suas carac 

teristicas próprias. Sem mais no momento, deixamos nossos antecipados agradecimentos 

e nossas sinceras saudações 

SHALOM 

NAלשש  

Julio Warchavski, pela DIRIGÊNCIA CENTRAL 

do Ichuã Habonim no Brasil  


