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Ayalim – en ring er sluttet
og nye påbegynnes
Ayalim er studentlandsbyer i utkantområder i Israel der unge idealister kommer og
bor mens de studerer ved lokale universiteter og høyskoler. I tillegg til å være med på
TEKST: ØYVIND å skape utdanningsmuligheter i utkantsBERNATEK
Israel, gjør disse studentene også mye frivillig arbeid som kommer lokalsamfunnet til gode.
Etter endte studier er ønsket at mange velger å bosette
seg i disse mindre attraktive områdene, for å bringe
nytt liv og håp der, noe som også ofte skjer. Hjelp
Jødene Hjem støtter Ayalim studentlandsbyer i Sør-Israel. Arbeidet skjer i samarbeid med Keren Hayesod. Å
møte disse studentene er alltid inspirerende, og vi vil
gjerne la dere bli kjent med to av dem som er med.
Oren Samama
Oren er leder av Ayalim-studentlandsbyen i Yachini,
som ligger i Shaar HaNegev regionen, bare 7 km fra
Gaza-grensen. Han er 27 og studerer sosialt arbeid ved
Sapir Collage i Sderot. Foruten å være en del av Ayalimlederprogrammet leder han 30 studenter i studentlandsbyen der han bor.
Første gang Oren møtte noen fra Ayalim var han selv
ung. Han er født og oppvokst Yeruham, en mindre by i
Negev. Som ung ble han veiledet av Ayalim-studenter
som bodde i Ayalim-studentlandsbyen i Yeruham. Han

En av Ayalims studentlandsbyer sør i Israel.
Studentene har bygget den selv.

deltok i alle studentene felles, kulturell og pedagogisk
aktiviteter. Over tid ble han en av de ledende tenåringene som bidro til å lede disse programmene. Han
hadde i bakhodet at når han først har fullført videregående skole og ble ferdig med militærtjenesten, ville
han bli en Ayalim-student og gi tilbake til programmet
han hadde vært heldig å ha glede av som ung.
Og det ble som han hadde drømt; han ble tatt opp ved
Sapir Collage og i Ayalim-programmet. Han bosatte
seg derfor i studentlandsbyen i Yachini. Etter et år ble
han valgt til å bli studentleder i landsbyen! «Som ung
husker jeg at Ayalim var de første som gratis ga barna
og ungdommene i Yeruham aktiviteter etter skoletid.
Før det skjedde, streifet mange av dem bare rundt i
gatene. Å bli med i Ayalim-lederteamet var naturlig for
meg, da jeg føler at det nå er min tur å gi tilbake til
samfunnet!» avslutter han.
Talia Issacson
Talia er en student som nylig gikk på aliyah, flyttet til
Israel. Hun bor i Sderot i en Ayalim studentby og studerer lingvistikk. Med en sterk zionistisk bevissthet i sitt
hjerte forlot hun hjembyen Connecticut og familien, da
hun bare var 24 og gikk alene på aliyah! Vel fremme i
Israel valgte hun å bo i Ayalims studentby inne i Sderot
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Talia kom alene til Israel og valgte å bosette seg i et
område som er utsatt. Ayalim i Sderot ble det rette
valget for henne.
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En egen dag for å feire
innvandringen til Israel
For fire år siden vedtok Knesset en lov som
bestemmer at den 7. Cheshvan, i år 25. november, skal være en offisiell dag for å markere
innvandringen til Israel, aliyah. Som en følge
TEKST: ØYVIND
av dette, har regjeringen bestemt at det skal
BERNATEK
være ukentlige komitemøter om aliyah og
integrering. Ministeren for Innvandring og integrering,
Pnina Tamno Shata, er selv etiopisk jødisk innvandrer.
Hun kom til Israel under operasjon Moses da hun var 3 år
gammel. Hun har lagt frem for komitéen en rekke spennende forslag for at denne markeringen ikke bare skal
være seremoniell, men også ha praktiske følger, ikke
minst for å oppmuntre til aliyah fra hele verden.
Aliyah-dagen er utvidet til en aliyah-uke, og Knesset vil
behandle spørsmål rundt innvandrere og innvandring i
løpet av uken. Det er viktig at skolene vil undervise om
viktigheten av aliyah og hva aliyah betyr for Israel. Departementet deler også ut priser innen fagfeltene idrett, kultur og samfunn, der nye innvandrere har utmerket seg i
det israelske samfunnet.
Det er interessant hvorfor denne datoen ble valgt for å
feire aliyah. Opprinnelig var forslaget å feire dette den
dagen Josva og israelittene kom til Israel. Etter jødisk tra-

disjon var det den tiende dagen i måneden Nissan. Problemet med denne datoen er imidlertid at det er 5 dager
før den jødiske påsken, Pesach. Da er Knesset og skolebarna på ferie. Til tross for den symbolske betydningen,
fant man ut at det ville være lite fornuftig å fastsette dette
som datoen for aliyah-dagen. Dagen som endelig ble
bestemt, er dagen i uken da jødene leser i Torahen en del
av ukeavsnittet som kalles Lech Lecha. Den begynner
med befalingen som Gud gir til Avram: «Du skal gå for deg
fra ditt land, fra ditt fødested, fra din fars hjem til landet
jeg skal vise deg». Dette er begynnelsen på å befale
jødene å vende hjem til landet, og denne dagen passer
derfor veldig godt for å markere innvandringen i den israelske kalenderen.
Det er sterke signaler på at det vil komme en stor innvandringsbølge til Israel når corona-epidemien har mistet sitt
grep. Da skal vi være der for å hjelpe dem som trenger det.
Hjelp Jødene Hjem har i mer enn tretti år arbeidet for å
hjelpe jøder hjem til Israel og hjemme i Israel. Vi har alltid
gitt mye støtte for å hjelpe de etiopiske jødene til og i Israel.
Vi håper du fortsatt vil være med på
å støtte innvandringen til Israel.
Støtt oss med gaver til konto 3000 21 42836.

Nå blir innvandringen til Israel feiret med en egen dag. Det er spesielt
godt å vite for de som trosser corona-krisen og kommer til landet.

KJÆRE GIVERE! Husk at når du gir din gave, så vil du spare administrasjonen for ekstra arbeid ved at du
bruker de nye KID-numrene våre, eller ved å gi din gave til bank-kontonummer 3000 21 42836.
Ditt personlige KID-nummer står på vedlagte giro. Har du spørsmål send en e-post til post@hjhome.org
eller ringe vårt kontor tirsdager eller torsdager mellom 09.00 og 15.00.
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HANDIKAPPET!
Vanligvis blir denne spalten brukt til å presentere et eller
flere av de mange gode prosjekter som HJH støtter, men vi
har også en viktig oppgave i å informere om og bekjempe
antisemittisme. Israel gjør særdeles mye for de handikappede, både for blinde, dem med Downs syndrom og
andre, hvilket våre prosjekter viser. Men denne gang vil
jeg fortelle noe som i kontrast viser hvilke problemer og
krefter Israel står overfor, både der nede og her i Norge,
som motarbeider et godt liv for syke og handikappede.
For et par år siden ble det kjent at Norges Handikapforbund
(NHF) er medlem i Fellesutvalget for Palestina (FuP). FuPs
politiske plattform sier at man «arbeider i solidaritet med
det palestinske folket og støttar deira frigjeringskamp.» Det
tas ensidig stilling på palestinernes side til en rekke brennbare spørsmål i konflikten mellom «det palestinske folket»
og Israel. Det gjelder spørsmål og påstander om diskriminering, undertrykking, blokade, flyktningenes rettigheter,
okkuperte områder, apartheidmuren, bosettinger, BDS
m.v. I plattformen sies det intet om det som er NHFs formål.
NHFs formål er å fremme funksjonshemmedes sak, uansett rase, tro eller nasjonalitet. Når forbundet gjennom sitt
medlemskap støtter en av partene i en betent konflikt, er
dette langt utenfor hva forbundet har mandat til. Legg til
at det er ukjent hvordan NHF ble medlem i FuP!
Dermed gir NHF støtte til en politikk som misbruker barn
og sivile og fører til død, lemlestelse og ødeleggelser på
begge sider av grensen. Det skaper forferdelig mange
flere funksjonshemmede enn det NHF kan håpe å hjelpe.
Det er ironisk at Israel er et foregangsland i å skaffe funksjonshemmede et bedre liv og bringe hjelp til arabere i

Israel, Vestbredden og Gaza. Her har araberne
den høyeste levealderen i den arabiske verden. Det er til Israel araberne i Gaza sender
mange av sine syke for å få medisinsk hjelp.
Og det får de, selv om noen av pasientene
(sjokkerende nok) har forsøkt å bringe terror
til sykehuset de er innlagt på.

JAN BENJ.
RØDNER,
STYRELEDER

NHFs deltagelse i FuP støtter den palestinske ledelsen
som aldri lar en mulighet for å misbruke gode formål som
de handikappedes sak, til å bedrive sin Israel-fiendtlige
propaganda og politikk.
Det siste er at palestinske ledere vil stanse Israels planer
om å installere en heis ved Patriarkenes Grav, slik at handikappede kan få adgang. De påstår at dette tilsvarer å
tenne en religiøs krig i regionen og i verden og at det er en
krigsforbrytelse. Den palestinske ledelsen anser dette tiltaket for «jødifisering». Denne åpenbare antisemittismen
viser en holdning hvor jøder skal fjernes og ikke en gang
få adgang til sine hellige steder som graven til de jødiske
patriarkene Abraham, Isak og Jacob og matriarkene Sarah,
Rebekka og Leah. Det er tragisk at handikappede blir kidnappet til å støtte folk som truer med intifada for å stoppe
adgangen til deres hellige steder.
Jeg er stolt over at på tross av de ondsinnede forsøkene
på å boikotte og stigmatisere Israel, svarer Israel med å gi
fremragende helsetjenester til alle. Og jeg er stolt over at
HJH støtter en rekke tiltak som kommer hele Israels
befolkning til gode uten at det spørres efter religion,
kjønn eller hudfarge! Takk for at du er med på dette viktige humanitære og fredsskapende arbeidet!

Normaliseringsavtalen med Sudan gir mange jøder
med etiopisk bakgrunn et helt spesielt håp
Den nylig inngåtte normaliseringsavtalen med
Sudan har begeistret de etiopiske immigrantene i Israel som kom rett før eller i den første
store innvandringsbølgen, Operasjon Moses.
TEKST: ØYVIND Den varte fra november 1984 til januar 1985.
BERNATEK
Lenge før det hadde mange av de etiopiske
jødene blitt samlet av israelske utsendinger og agenter
og bragt til Gondar, en provins i Etiopia som da hadde en
stor jødisk befolkning. Årsaken til dette var sterk bekymring for hva politiske endringer i Etiopia kunne bety for
landets jødiske befolkning.
Den etiopisk-jødiske helligdagen Sigd,
feires mer og mer i Israel.

Da et meget stort antall hadde kommet til Gondar begynte
de sin vandring gjennom ørkenen i Etiopia og til flyktningeFortsetter side 4
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» Ayalim … Fortsettelse fra forsiden

Livet i Jemen ble uutholdelig for det unge
paret, Bracha og Ovadia
for å være en del av studentmiljøet og for å kunne
oppfylle drømmen om å gjøre en zionistisk handling å bo i Negev i den mest bombeutsatte byen i Israel.
Der er det nødvendig med sterk tro på Israel og en
standhaftig ånd skal man klare seg som innvandrer
som kom alene, men det gjør hun!

Ayalim ga meg muligheten til å gi tilbake til Israel og
samfunnet. På den måten føler at jeg er en del av det
pågående oppdraget med å bygge og styrke Israel»
forteller hun.

Vi håper du fortsatt vil være med på å støtte Ayalim
og på den måte bringe nytt håp og aktivitet i utTEKST: ØYVIND BERNATEK
«Jeg valgte å bli med i Ayalim fordi jeg flyttet til Israel i kantområder i Israel. Støtt oss med gaver til konto
21 42836.
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Vil du hjelpe andre jøder fra eller i Jemen: Støtt oss med
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Det viser seg at gaver til konto 3000 21 42828 eller til vipps #79332
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KONTORET ER STENGT FOR BESØKENDE
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