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A Guerra russo-ucraniana é um conflito contínuo entre a Rússia e a Ucrânia que começou em fevereiro
de 2014. Após o auge dos combates em 2014, a Rússia anexou a Crimeia, uma área da Ucrânia com
muitos russos étnicos. Outras áreas com russos étnicos, como Donetsk e Lugansk, foram deixadas sob
o domínio de forças separatistas com apoio russo.
Ao longo do último mês, as tensões aumentaram na região e, infelizmente, a situação se intensificou
drasticamente e os judeus da Ucrânia precisam de nosso apoio imediato.
Esta manhã, 24 de fevereiro de 2022, a Rússia lançou uma operação militar na Ucrânia. O mundo
está assistindo com grande preocupação. O trabalho do Keren Hayesod e da Agência Judaica na
Ucrânia é caracterizado de algumas maneiras:
Aliá - ajudamos qualquer pessoa que seja elegível na Ucrânia a fazer aliá e vir para Israel. Isso inclui
abrir o registro de aliá, fornecer treinamento pré-aliá e, em alguns casos, treinamento profissional.
Iniciativas educacionais - parceria com organizações locais, escolas e organizações sem fins lucrativos
criando e fornecendo conteúdo relacionado a Israel ou à identidade judaica.
Gerenciamento de emergências - trabalhar em estreita colaboração com instituições locais, governos
locais e o Estado de Israel para prever e reagir a situações de segurança que afetam a comunidade
judaica.
Resiliência da comunidade - enquanto facilitamos a aliá daqueles que querem ou precisam sair,
também fazemos de tudo para garantir que a comunidade judaica permaneça forte, conectada a
Israel e ao Povo Judeu.
Segundo as estimativas, há 200.000 pessoas elegíveis para a aliá na Ucrânia. Muitas dessas pessoas
recebem serviços da Agência Judaica, incluindo assistência pré-aliá, educação judaica, atividades
judaicas informais e muito mais. Em 2021, 3.000 pessoas fizeram aliá da Ucrânia e esperamos que isso
aumente drasticamente em 2022.
Há 29 shlichim em toda a Ucrânia e, com eles, 65 membros de suas famílias imediatas. Há mais 90
trabalhadores locais empregados pela Agência Judaica. A maioria dos shlichim educacionais e suas
famílias já foram evacuados para Israel. Nossos shlichim de mais alto escalãp permaneceram para
cuidar das operações da aliá e da comunidade.
A Agência Judaica está presente em toda a Ucrânia. Apesar de estarmos centralizados em Kiev, Odessa,
Kharkov e Dnepro, estamos verdadeiramente espalhados por todo o país.
No momento atual, temos várias camadas de responsabilidade:
1. O bem-estar de nossos shlichim, suas famílias e nossos funcionários locais
2. Ajudar aqueles que desejam agilizar sua aliá devido à atual emergência. Esperamos que a
necessidade e o desejo de aliá aumentem significativamente e, portanto, estamos nos preparando
para cenários de assistência e permitindo grandes quantidades de aliá muito rapidamente. Ao
mesmo tempo, nos preocupamos em apoiar a comunidade judaica que permanece na Ucrânia.
3. Nos preocupar com os ucranianos em Israel que estão participando de nossos programas e que
deixaram familiares para trás na Ucrânia. Existem atualmente 1.500 jovens olim em Israel que
deixaram suas famílias na Ucrânia para participar de programas especiais de aliá em Israel.
4. Trabalhar lado a lado com o governo de Israel para ajudar todos os israelenses atualmente
localizados na Ucrânia a retornar com segurança a Israel.

As necessidades mais imediatas são as seguintes:
1. A Embaixada de Israel, como muitas outras embaixadas, transferiu suas operações temporariamente
para Lvov, no Oeste da Ucrânia. Com os ataques a Kiev e os voos interrompidos, israelenses e olim
precisarão de ajuda para sair do país por terra. A Agência Judaica mudou temporariamente nossas
operações de Kiev para Lvov, que servirá como base de nossas atividades, incluindo a aliá.
2. Os futuros olim exigem acomodações temporárias em centros de trânsito a caminho da fuga
da Ucrânia. Pela nossa experiência na crise de 2014, sabemos que milhares de olim precisarão de
um ponto de parada temporário depois de fugirem de suas casas. Enquanto sua aliá está sendo
processada e as medidas apropriadas estão sendo tomadas para garantir sua passagem segura
para Israel, precisamos fornecer aos olim um abrigo temporário. Além do abrigo, forneceremos
alimentos, suprimentos, segurança e outras necessidades para os que estão nos abrigos.
3. Já abrimos uma linha direta – uma linha de emergência – para que os judeus ucranianos possam
se comunicar conosco e com nossos shlichim 24 horas por dia, 7 dias por semana. Recebemos uma
enxurrada de pedidos e perguntas. A confusão sobre a situação exige que forneçamos informações
claras e concisas sobre a aliá e outros assuntos. Um centro de resposta tecnologicamente atualizado
e com pessoas que atendam 24 horas por dia é fundamental.
4. Fornecemos dispositivos de comunicação via satélite para nossas equipes e para a comunidade
local. É fundamental que todas as nossas equipes - shlichim, funcionários locais e outros - tenham
a capacidade de se comunicar uns com os outros, com a sede em Jerusalém, com membros da
comunidade, serviços de segurança e muito mais. Caso a internet e outras redes de comunicação
não estejam disponíveis ou se precisarmos compartilhar mensagens fora das redes de comunicação,
agora temos um plano B.
5. A Agência Judaica acaba de concluir nossa conferência anual para conselheiros de acampamento
de língua russa. Atualmente, temos 90 participantes e funcionários em Budapeste que não podem
voltar para suas casas na Ucrânia e na Rússia. Precisamos fornecer eles .
Além das necessidades de segurança contínuas que fornecemos na Ucrânia, organizações comunitárias
locais já começaram a solicitar custos e despesas de segurança de emergência para preservar e
proteger seus centros sob ataque (segurança para evitar saques, por exemplo) para a continuação da
operação, tanto quanto possível. Portanto, estamos nos preparando para fornecer ajuda financeira de
segurança a essas comunidades em sua hora de necessidade.

Prevemos a necessidade de voos de resgate de aliá. No ano passado, 3.000 olim fizeram aliá da
Ucrânia, mas sabemos, por nossa experiência, que o número provavelmente aumentará para 4.000 a
8.000 novos olim devido à situação.
Com a interrupção dos voos na Ucrânia, provavelmente precisaremos transferir olim da Ucrânia
por terra através de países vizinhos. Isso exigirá custos adicionais de transporte, acomodações e
segurança.
O influxo de novos olim também afetará nossas operações em Israel. O influxo de milhares de novos
olim exigirá o financiamento imediato de suas necessidades básicas, bem como de suas necessidades
de klitá (absorção) de longo prazo em um de nossos centros de absorção focados na klitá de
imigrantes da Ucrânia. Estimamos que, dos olim, 2.000 necessitarão de séria assistência econômica e
emocional da Agência Judaica, exigindo uma média de três meses de moradia e cuidados em um de
nossos centros de absorção.
A Agência Judaica permanece totalmente preparada para executar todos os itens listados acima.
Agradecemos profundamente a generosidade de nossos parceiros e apoiadores em nos permitir
realizar nossas operações de resgate que salvam vidas em todo o mundo.

Resumo das necessidades:
Necessidade

Custo in US$*

Transferência e evacuação de candidatos a aliá

US$ 2.692.580

Acomodação de emergência para participantes e funcionários da
conferência de conselheiros de acampamento

US$ 154.000

Apoio de segurança emergencial para organizações comunitárias locais

US$ 1.716.000

Transferência de candidatos a aliá via países vizinhos

US$ 1.446.500

Voos e testes para olim

US$ 1.941.500

Absorção em Israel

US$ 2.750.000

Custos inesperados

US$ 110.000

Necessidades Totais

US$ 10.810.580

Tabela detalhada de necessidades:
Necessidade

Detalhes

Custo em USS*

Transferência e evacuação de candidatos a aliá
Transferir a operação da Agência Judaica de Transporte e hospedagem
Kiev para Lvov e, se necessário, para Varsóvia + escritório por 2 meses

US$ 84.480

Operação de linha de emergência 24h/7
dias por semana para a comunidade judaica

US$ 44.000

Dois telefones por satélite

Para manter a comunicação se e
quando as redes de telefonia celular
ou com fio falharem

US$ 6.600

Shlichim israelenses para a Ucrânia para
Incluindo voos, "eshel" e hotéis para
ajudar a executar a operação de emergência Shlichim e agentes de segurança
de aliá e oficiais de segurança para
por 14 dias
supervisionar a operação de segurança

US$ 49.500

Ajuda em dinheiro, equipamentos de
emergência (cobertores, higiene, etc)
e alimentação

Para comprar suprimentos para olim
em trânsito, shlichim e funcionários
da JAFI e a comunidade judaica.

Transporte dos candidatos à aliá na Ucrânia
e abrigo em Lvov

US$ 2/km; 40.000 km

Aluguel e operação de um abrigo para
candidatos à aliá - abrigo antes de voar para
Israel

US$30/dia por 21 dias; 3.000
pessoas.

US$ 2.079.000

Segurança para translado, abrigo e
transporte para o aeroporto

21 dias no abrigo, 60 ônibus.

US$ 66.000

Total de transferência e evacuação de candidatos a aliá

US$ 275.000

US$ 88.000

US$ 2.692.580

Acomodação de emergência para participantes e funcionários da conferência
de conselheiros de acampamento
Acomodações de emergência para
participantes e funcionários da conferência

US$ 100 por dia por 14 dias (100
pessoas)

US$ 154.000

Total de acomodações de emergência para participantes e funcionários da
conferência

US$ 154.000

Apoio de segurança de emergência para organizações comunitárias locais
Ajuda financeira de segurança para as
organizações locais

US$ 10.000 em ajuda financeira para
150 organizações

US$ 1.650.000

Vinte telefones por satélite

Para manter a comunicação se e
quando as redes de telefonia celular
ou com fio falharem

US$ 66.000

Total de apoio de segurança de emergência para organizações comunitárias
locais

US$ 1.716.000

Necessidade

Detalhes

Custo in US$*

Transferência de candidatos a aliá via países vizinhos
Transporte e segurança para um dos países
vizinhos **

60 ônibus, US$ 5/km, 600 km

US$ 231.000

Hospedagem e segurança em um dos
países vizinhos

US$ 100*3 dias*3.000 pessoas
+ segurança

US$1.122.000

Transporte e segurança do alojamento até
ao aeroporto nos países vizinhos

200 km, 60 ônibus, US$ 5/km

Primeiros socorros (equipe médica e
medicamentos)

US$ 82.500
US$ 11.000

Total para Transferência de candidatos a aliá via países vizinhos

US$ 1.446.500

Voos e testes para olim
Voos fretados de olim para Israel

Avião a US$ 40.000 cada por
80 olim (incluindo US$ 20.000
para voos individuais de outras
cidades). Total de 38 voos por
3.000 olim.

Testes de Covid

US$ 25 cada; 9.000 testes
(3 por pessoa)

Total de Voos e testes para olim

US$ 1.694.000

US$ 247.500
US$ 1.941.500

Absorção em Israel
Necessidades de absorção em Israel

Acomodação completa em
alojamento temporário por
3 meses e equipamento de
emergência (vestuário, etc.

US$ 1.250 por
pessoa
(estimado para
2.000 pessoas)
US$ 2.750.000

Total de Absorção em Israel
Custos inesperados
Total de necessidades

US$ 2.750.000
US$ 110.000
US$ 10.810.580

A Agência Judaica e o Keren Hayesod permanecem totalmente preparados para implementar
todas as prioridades listadas acima e agradecem profundamente a generosidade de seus
parceiros e apoiadores em todo o mundo neste momento fatídico da História. Sua amizade,
apoio e solidariedade tornarão possíveis essas operações de resgate que salvam vidas em nome
dos judeus da Ucrânia.
Agradecemos a vocês.
* Todas as fotos são cortesia de Keren Hayesod/Agência Judaica.

Para mais informações, contate seu representante local do Keren Hayesod ou o Dept. de Projetos:
Rua King George, 48 - Caixa Postal 7583 – Jerusalém, Israel 91074
Tel: +972-2-6701811 | Fax: +972-2-6701925 | info@khuia.org | www.kh-uia.org.il |
Una-se a nós no Facebook

