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I.

ÚVOD
Hebrejské slovní spojení chajal boded (jednotné číslo) od chajalim

bodedim se do angličtiny překládá jako Lone Soldier. V českém prostředí
není ještě zavedený ekvivalent k této kolokaci, a proto jsem použil pro
překlad označení „voják bez rodinného zázemí v Izraelských obranných
silách“ dále jen zjednodušeně „osamělý voják“.
Historie vzniku této specifické skupiny vojáků spadá do období
druhé alije, kdy se vlivem drtivé vlny pogromů v Ruském carství začínají
tvořit sebeobranné skupiny, které jsou počátkem pro vytvoření základu
budoucích polovojenských sionistických organizací. S blížícím se
založením Státu Izrael a stoupajícím napětím v regionu se zvyšovala
potřeba vojenské síly především od Židů z diaspory. Vznikaly proto
nábory, ve kterých se získávali židovští i nežidovští bojovníci ze zahraničí.
Dnes je možné v IDF (Izraelských obranných silách) přijmout do služby
přistěhovalce podle Zákona o návratu (Chuk ha-švut), kteří splňují určité
podmínky pro výkon služby v armádě. Po vykonání alije rekrutům vznikají
práva a povinnosti a otevírá se jim nová etapa jejich života. Někteří
využívají možnosti organizací a jiných druhů podpory. Osamělým
vojákem nemusí být pouze přistěhovalec bez rodinného zázemí v Izraeli,
ale také jim může být sirotek nebo ultraortodoxní žid, jehož se zřekla
rodina. Nejznámějším osamělým vojákem, který zpopularizoval tento
fenomén, a stal se inspirací pro mnoho dalších, byl Michael Levin, jenž
vykonal aliju a při vojenské akci byl zabit.
Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s pojmem chajal
boded a analyzovat cestu osamělých vojáků. Na začátku přibližuji pro
lepší pochopení zkoumaného tématu začátek

formování prvních

moderních židovských jednotek a stručný vznik Izraelských obranných sil.
Uvádím příklad dalších zemí, které do svých řad rekrutují cizince na
podobném principu jako tomu je v Izraeli a postupně vysvětluji, jakým
způsobem jsou osamělí vojáci integrováni do IDF, jaké mohou čerpat
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výhody a které potíže je doprovázejí. Práce je zaměřena i na fyzické
zkoušky rekrutů, na základě kterých se rozhoduje o jejich budoucím
postavení v armádě. Pro motivované jedince mohou tyto zkoušky být
velmi důležitou součástí jejich výcviku. Někteří osamělí vojáci využívají
možnosti neziskových a ziskových organizací, jež působí nejen před a
během služby, ale také i po čestném odchodu z armády. Závěrem práce
interpretuji získaná data z vytvořeného dotazníku a rekapituluji celou
cestu osamělých vojáků.

I.1. Metodologie
Práce je postavena na kombinaci primárních a sekundárních zdrojů
s příspěvkem vlastního výzkumu mezi osamělými vojáky, jichž jsem se
ptal na klíčové otázky, pro lepší pochopení tématu a jejich životní situace.
Nedílnou součástí je i dotazník vytvořený pomocí on-line platformy
Survio.com s uzavřenými, polouzavřenými a otevřenými otázkami, který
byl distribuován mezi 50 respondentů především z haifské neziskové
organizace Jachad, ale i mezi osamělé vojáky z okolí mého kamaráda
sloužícího v IDF. Mezi respondenty, u kterých jsem měl možnost
distribuovat dotazník, nebyl žádný ultraortodoxní ani etiopský Žid. Pro
vyhodnocení dotazníku byly použity jednoduché statistické metody a
výsledky

šetření

byly zformulovány do

závěru

práce.

Z důvodu

bezpečnosti a zachování anonymity jsem výsledky shrnul tak, aby nebylo
možné identifikovat jednotlivé respondenty z dotazníku.

I.2. Transkripce hebrejských výrazů
Pro lepší orientaci v textu jsem hebrejské přepisy označil kurzívou
podle transkripční normy z knihy Judaismus od A do Z.1

1 NEWMAN, J.: Judaismus od A do Z: slovník pojmů a termínů, s. 9–12.
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II.

HISTORICKÝ KONTEXT

II.1. Formování prvních moderních židovských jednotek
Moderní historie židovského národního vojenství se datuje do jara
roku 1903, kdy se ve vyloučeném Pásmu židovského osídlení rozpoutala
vlna pogromů,2 která následně svou drtivostí spustila vlnu emigrace do
Erec Jisra'el (Země izraelské) v rámci Druhé alije.3 Pásmo sloužilo
Ruskému carství jako území pro segregaci Židů, bylo to jediné území, kde
bylo Židům povoleno pobývat.4 V Pásmu v reakci na pogromy vyvstaly
organizované

skupiny

sebeobrany,

aktéři

těchto

skupin

později

organizovali polovojenské židovské jednotky, které se zasazovali o Stát
Izrael.5
Na jaře v roce 1903 se pod vlivem zpráv z Dubosar o tamních
protižidovských nepokojích Vladimír Ze'ev Žabotinský, v ten čas již horlivý
sionista a antisocialista, připojil k sebeobranné organizaci v Oděse. Učinil
tak ještě před ničivým pogromem v nedaleké Kišiněvi, ten se udál později
téhož roku v dubnu, šlo o první z pozdější vlny pogromů. Této
sebeobranné organizaci velel Israel Trivus a okamžitě se k nim připojil i
Me'ir Dizengof,6 ten tuto již rozvinutou organizaci, jež byla první svého
rázu, začal finančně podporovat.7
V roce 1914 Vladimír Ze'ev Žabotinský a Josef Trumpeldor
vyzdvihli myšlenku s vytvořením židovské jednotky, která by se podílela
na britském vojenském úsilí dobýt Osmanskou Sýrii.8 Během první
světové války se z židovských dobrovolníků zformovala Židovská legie,
2 The pogrom that transformed 20th century Jewry. The Harvard Gazette.
3 The Seven Years of Herzl. The Jewish Agency for Israel.
4 Modern Jewish History: The Pale of Settlement. Jewish Virtual Library a Project of Aice.
5 KARSH, E.: Israel: The First Hundred Years, s. 174.
6 První starosta Tel-Avivu a iniciátor jeho založení.
7 KATZ, S.: 1880–1914 Naughty boy, Russian writer, Zionist orator, Chapter 3. In. Lone Wolf:
A Biography of Vladimir (Ze’ev) Jabotinsky: Book One, nestránkováno.
8 KLINGER, J.: The Struggle for the Jewish Legion and The Birth of the IDF. The Jewish
Magazine.
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která byla součástí britské armády v boji za osvobození Erec Jisra'el.9
Toto jedinečné seskupení zahrnovalo pět praporů složených z židovských
mužů z různých zemí, kteří se buď po válce v zemi usadili, nebo se vrátili
do zemí, ve kterých před tím žili.10
Koncem roku 1923 vzniklo sionistické mládežnické hnutí Bejtar11 z
akronymu Brit Josef Trumpeldor v překladu Svaz Josefa Trumpeldora. 12
Bejtar měl důležitou roli ve výuce hebrejského jazyka, kultury a
sebeobrany. Snažil se vštípit ideály alije do „Země izraelské“ jakýmikoliv
prostředky. Prohlásil se za součást Židovské legie a s rostoucím
rozporem se stal soupeřem sionisticko-socialistické mládeže, a to jak v
diaspoře, tak v Palestině. Pracovní brigády v Palestině se rozrostly v síť
disciplinovaných jednotek založených ve vesnicích a osadách a později
se zapojily do tajného výcviku v rámci Irgunu. Během třicátých let
minulého století byl rozšířen systematický obranný výcvik Bejtaru v
mnoha zemích diaspory.13
Blízký spolupracovník Žabotinského, Jeremiáš Halpern založil v
roce 1931 první námořní školu v Itálii a o rok později byl jmenován do
funkce ředitele námořního oddělení v Bejtaru. Stal se průkopníkem při
založení izraelského námořnictva, když po vypuknutí druhé světové války
jednal s kanadskou admiralitou ohledně zřízení Židovské námořní školy, v
níž bylo vyškoleno 1000 mužů, kteří tvořili Židovskou jednotku v britské
armádě.14

9 Jewish Legion. Jewish Virtual Library a Project of Aice.
10 Wartime – Jewish Legion. Jewish Public Library Archives.
11 Encyclopedia Judaica: Betar. Jewish Virtual Library a Project of Aice.
12 TERNER, E.: Dějiny Státu Izrael, s. 63.
13 Encyclopedia Judaica: Betar. Jewish Virtual Library a Project of Aice.
14 Jeremie (Yirma) Halpern, Milestones in a Nautical Life. R.I.M.S. NEWS, s. 5.
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Dále pak zásadní vliv na vznik Izraele a sionistického hnutí měly
labouristicky zaměřené organizace a skupiny, z těch vojenských
především Hagana (Obrana)15 a její elitní úderné jednotky Palmach.16
Hagana se zrodila v červnu roku 1920 ze širší strážné organizace
Ha-Šomer (Strážci), která sama vznikla v dubnu 1909 přetvořením z malé
tajné společnosti jezdeckých hlídek Bar-Giora (podle Šimona bar Giory).17
Bar-Gioru založili z velké části bývalí členové sebeobranných skupin
z Homelu v Pásmu židovského osídlení.18 Tato homelská sebeobrana
byla

seskupena

místními

sionistickými

socialisty v přípravě

před

pogromem, který se nakonec udál 11. září 1903.19 Při pogromu
sebeobranným skupinám velel Jehezkel Henkin.20
Mezi zakládajícími členy společnosti Bar-Giora byl společně s
Henkinem také Jicchak Ben Cvi,21 v jehož jaffském apartmánu byla
společnost v září roku 1907 založena.22 Bar-Giora byla založena na
socialistických ideálech, jelikož většina členů byla zároveň členy
mezinárodního marxisticko-sionistického dělnického hnutí Poalej Cijon.23
Členové Bar-Giory se cíleně vzdělávali v arabském jazyku, zvycích
a válečnickém umění místních, taktéž se podle nich vyzbrojovali a
oblékali. Hlídky se při vytvoření své podoby inspirovaly u jezdeckých
Kozáků, Beduínů a především u místní menšiny Čerkésů, jejichž
výjimečnou adaptabilitou byl fascinován Jisrael Šochat, spoluzakladatel
společnosti původem z Homelu. Čerkésové do Erec Jisra'el přišli v 19.

15 BAUER, Y.: From Cooperation to Resistance: The Haganah 1938-1946. Middle Eastern
Studies 2, s. 182–183.
16 ČEJKA, M.: Izrael a Palestina: minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu,
s. 307.
17 BEN-ZVI, R. Y.: 15 – The End of Hashomer: The Haganah. In. Before Golda: Manya
Shocha, nestránkováno.
18 Hashomer. Israel Philatelic Federation.
19 ALLON, Y.: From pogroms to Palestine. In. Shield of David: The Story of Israel’s Armed
Forces, nestránkováno.
20 BUSH, L.: September 12: Jewish Self-Defense in Gomel. JewishCurrents.
21 Druhý a nejdéle sloužící izraelský prezident.
22 Hashomer. Israel Philatelic Federation.
23 ARIELI, Y. – ROTENSTREICH, N.: Totalitarian Democracy and After, s. 340.
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století na popud Osmanů poté, co byli vyhnáni z jejich kavkazské
domoviny carskými represemi, a i při svém nevelkém počtu si v Erec
Jisra'el vydobyli uznání místních jako obávaní protivníci a žili tak poměrně
v bezpečí.24

II.2. Stručný vznik Izraelských obranných sil
Při arabské invazi 15. května 1948 neměl Stát Izrael žádnou stálou
profesionální armádu, existovaly pouze nezávislé polovojenské skupiny
vedené svým vrchním velitelem s vlastní politickou loajalitou a vojenskou
agendou. Skupiny byly velmi ideologicky rozmanité.
Elitní úderné levicové oddíly Palmach seskupovaly okolo 3 000
bojovníků většinou pocházejících z kibuců. Hagana čítala okolo 10 000
vojáků25 a již v lednu roku 1948 uzavřela s Československem první
kontrakt o dodávkách zbraní do Izraele, zatímto účelem byl do
Československa Davidem Ben Gurionem úspěšně vyslán Ehud Avri'el.26
Revizionistické hnutí Irgun čítalo dohromady s jeho odštěpenou
radikálnější frakcí Lechi 2 000 bojovníků.27 Izraelské obranné síly
formálně vznikly 26. května 1948, krátce poté, co byl založen Stát Izrael.
Oficiální jméno bylo Cva hagana le-Jisra´el, které ovšem rychle přešlo na
již dnes známý název Cahal.28 Hlavními bezpečnostními cíli je hájit
existenci, územní celistvost a suverenitu Státu Izrael, dále omezit všechny
formy terorismu, které ohrožují každodenní život.29
Při napadení Izraele je iniciativou převést bojiště na nepřátelské
území. IDF si zachovává kvalitativní výhodu nasazením pokročilých
zbraňových systémů, z nichž mnohé jsou vyvíjeny a vyráběny na vlastním

24 ALLON, Y.: From pogroms to Palestine. In. Shield of David: The Story of Israel’s Armed
Forces, nestránkováno.
25 TAMIR, H.: Israel, History in a Nutshell, s. 18.
26 MORRIS, B.: 1948: A History of the First Arab-Israeli War, s. 99.
27 TAMIR, H.: Israel, History in a Nutshell, s. 18.
28 GAL, R.: A Portrait of the Israeli Soldier, s. 1.
29 Israel Defense Forces: History & Overview. Jewish Virtual Library a Project of Aice.
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území pro své specifické potřeby. Izraelské obranné síly nejsou pouze o
vojenské technice, nýbrž hlavní silnou stránku tvoří jejich velmi dobře
vycvičení vojáci.30

III.

ZÁKLADNÍ VOJENSKÁ SLUŽBA V IZRAELI

III.1. Povinná vojenská služba pro Izraelské občany
Každý způsobilý občan Státu Izrael je povinný nastoupit do
vojenské služby v obvyklém rozmezí 24 až 32 měsíců v závislosti na
pohlaví, věku případně typu odborného vzdělávání.31 Většina mladých
Izraelců projde odvodem do povinné vojenské služby ve věku 18 let.32
Výjimku mají pouze ženy v případech stanovených zákonem. Z odvodu
byly tradičně vyňaty dvě skupiny v rámci izraelské společnosti. První
skupinou jsou ultraortodoxní židé (charedim) a druhou izraelští Arabové.
Dnes již není zákon pro odklad či osvobození charedim od branné
povinnosti, ale podle úředního uznání státního kontrolora Státu Izrael
(Mevaker

ha-Medina)

je

nedostatek

účinných

a

smysluplných

vynucovacích mechanismů pro sledování studentů ješivy. Izraelská vláda
proto podpořila tento návrh z obav, že by při zrušení výjimky a
vynuceného vojenského zařazení vznikly akorát zbytečné výdaje a bylo by
to provozně neúčinné. Aktuální stav země není v pozici takového
ohrožení, aby bylo nutné udržovat masivní armádu. V blízké době se
očekává nový vývoj vojenských návrhů v koaličních jednáních.33
Až do středního věku jsou branci povinni účastnit se pravidelných
cvičení záloh a musí být k zastižení pro případ mobilizace vojáků v
záloze.34

30 THE STATE: Israel Defense Forces (IDF). Israel Ministry of Foreign Affairs.
31 LEVUSH, R.: Israel: Military Draft Law and Enforcement. Library of Congress.
32 Israel Defense Forces: History & Overview. Jewish Virtual Library a Project of Aice.
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Tabulka č. 1: Délka povinné vojenské služby pro izraelské občany
Pohlaví
Věk brance
Délka služby
Muž
18–26
32 měsíců
Muž
27–29
26 měsíců
Muž
30–34*
26 měsíců
Žena
18–26
24 měsíců
Žena
27–34*
24 měsíců
*V případě lékaře/lékařky nebo dentisty/dentistky
Zdroj: vlastní zpracování podle: LEVUSH, R.: II. General Periods of Conscription. Library
of Congress.

III.2. Povinná vojenská služba pro Olim35
U přistěhovalců je povinná vojenská služba závislá na věku v době
příjezdu do Izraele, neurčuje se tedy podle data vykonání alije. Pouze
v případě, že se olim nezdržují v Izraeli po vykonání alije více než 120 dní
v roce, je považován za datum jejich příjezdu datum alije. Olim mladší 17
let mají povinnost sloužit v armádě 32 měsíců bez ohledu na jejich
rodinný stav. Muži a ženy, kteří mají alespoň jedno dítě, jsou osvobozeni
od služby v armádě.36

33 LEVUSH, R.: Israel: Military Draft Law and Enforcement. Library of Congress.
34 EICHLER, J.: Terorismus a války na počátku 21. století, s. 91.
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Tabulka č. 2: Délka povinné vojenské služby pro olim
Pohlaví Věk* Svobodný/á délka služby
Muž
18–19 32 měsíců
Muž
20
24 měsíců
Muž
21
24 měsíců
Muž
22–27 Dobrovolně (min. 18 měsíců)
Muž
28+
Osvobozený od služby
Žena
18–19 24 měsíců
Žena
20
12 měsíců
Žena
21
Dobrovolně (min. 12 měsíců)
Žena
22–27 Dobrovolně (min. 12 měsíců)
Žena
28+
Osvobozená od služby
*Věk v době příjezdu do Izraele

Ženatý/vdaná délka služby
24 měsíců
18 měsíců
18 měsíců
Dobrovolně (min. 18 měsíců)
Osvobozený od služby
Osvobozená od služby
Osvobozená od služby
Osvobozená od služby
Osvobozená od služby
Osvobozená od služby

Zdroj: vlastní zpracování podle: Army Service – Lenght of Service for Olim. Nefesh
B'Nefesh.

IV.

DEFINICE POJMU CHAJAL BODED
Vojákem, který získá status osamělého, se může stát cizí státní

příslušník s židovskými kořeny nebo konvertita případně již zmíněný
ultraortodoxní žid nebo sirotek způsobilý pro pomoc. Najdou se i tací, pro
něž je prioritou služba v armádě a až poté civilní život v Izraeli. V takovém
případě mají na výběr z 3 hlavních způsobů, jakými se mohou dostat do
vojenské služby. Buď využijí možnosti programů Machal, Garin cabar
nebo se vydají na vlastní pěst.37
Dle

izraelského

Ministerstva

pro

absorpci

přistěhovalců

je

osamělým vojákem každý, kdo splňuje níže uvedené podmínky.
Typickým profilem osamělého vojáka je muž či žena s osvědčením o
přistěhovalectví, žijící v Izraeli bez rodičů a vykonávající povinnou
vojenskou službu v IDF o zákonem předepsané délce. Může jim být také
dítě přistěhovalců, vracející se nezletilý nebo vracející se rezident, který
je způsobilý sloužit v IDF.38

35 Termín pro přistěhovalce do Izraele, kteří vykonali aliju.
36 Army Service – Length of Service for Olim. Nefesh B'Nefesh.
37 Join Israeli Army. Draft IDF.
38 Assistance for Lone Soldiers. Ministry of Aliyah and Integration.
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Izraelské obranné síly poskytují pomoc pouze osamělým vojákům a
vojákům definovaným jako způsobilý pro pomoc. Etiopští osamělí vojáci
mají nárok na nadstandardní pomoc od Ministerstva pro absorpci
přistěhovalců.39 Mezi povinné dokumenty, které je potřeba předložit pro
uznání statusu chajal boded patří osvědčení nového přistěhovalce
(te‘udat ole), občanský průkaz (te´udat zehut), ověření vojenské služby a
povolení Ministerstva pro absorpci přistěhovalců. Nezbytné je také doložit
podrobné informace o již přijaté pomoci s ubytováním. Vojáci bez
rodinného zázemí mají nárok na pomoc jak od Izraelských obranných sil,
tak od Ministerstva pro absorpci přistěhovalců.40

IV.1. Geografický pohled
K roku 2020 slouží v IDF okolo 7 000 osamělých vojáků,41 zhruba
polovinu z nich tvoří izraelští sirotci a občané pocházející z nízkého socioekonomického prostředí. Zbylých 45 % tvoří židovští imigranti42 nejčastěji
původu ze Spojených států amerických a postsovětských republik.
Z Evropy mají jednoznačně nejvyšší zastoupení Židé pocházející z
Francie (viz příloha č. 1).
Francie je domovem největší evropské muslimské a židovské
populace a velký vliv na počet emigrujících Židů má vzrůstající muslimská
menšina

a

protižidovské

nálady propojené s

arabsko-izraelským

konfliktem.43 Další velkou příčinou jsou protižidovské konspirační teorie,
které se šíří mezi muslimy a podněcují k nárůstu antisemitských nálad a i
teroristickým útokům na židovské objekty.44

39 Assistance for Lone Soldiers. Ministry of Aliyah and Integration.
40 Tamtéž.
41 Informace k aktuálnímu počtu osamělých vojáků v IDF pro rok 2020 ověřeny autorem práce.
Viz RÁCZ, E.: How is this information up to date?. Facebook Messenger.
42 How many Lone Soldiers are there?. Lone Soldier Center in Memory of Michael Levin.
43 NOSSITER, A.: ‘They Spit When I Walked in the Street’. The New York Times.
44 SEIDL, M.: Islámský antisemitismus ve Francii: Směřujeme k etnickým čistkám. Česká
společnost přátel Izraele.
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IV.2. Příklad některých ozbrojených sil, které přijímají cizince
Izrael není jedinou zemí na světě, která do svých ozbrojených sil
rekrutuje cizince. Nábor je sice v každé zemi odlišný, ale princip není
ojedinělý.
Asi nejproslulejším vojskem, které do svých řad nabírá cizí státní
příslušníky, je Francouzská cizinecká legie, jež vznikla v roce 1831
z nařízení krále Ludvíka Filipa a dnes představuje elitní síly Francouzské
armády.45
V dubnu roku 2003 podepsal ruský prezident Vladimír Putin dekret,
umožňující občanům postsovětského Společenství nezávislých států
sloužit v Ozbrojených silách Ruské federace.46 Ostatním cizincům bylo
později umožněno vstoupit do ruských ozbrojených sil dekretem z ledna
roku 2015,47 dalším dekretem z října roku 2017 bylo cizincům umožněno
sloužit na zahraničních misích.48
Některé členské země Evropské unie přijímají do vojenské služby
ostatní unijní občany, například Belgické království49 nebo Lucemburské
velkovévodství.50
Jiné státy naproti tomu přijímají občany ze svých bývalých kolonií,
například Ozbrojené síly Spojeného království51 nebo tradičně Španělská
legie, známá též jako Cizinecká tercie, součást Španělské armády.52
Fenomén zahraničních vojáků, tak není rozhodně jen otázkou Izraele.

45 PORCH, D.: French Foreign Legion. Encyclopædia Britannica.
46 NYGREN, B.: The Rebuilding of Greater Russia, s. 191.
47 BODNER, M.: What You Need To Know About Joining the Russian Army. The Moscow
Times.
48 Foreigners Can Now Fight in Russia´s Overseas Military Campaigns. The Moscow Times.
49 Belgian army attracts foreigners. Expatica.
50 Luxembourg nationality for foreign army volunteers. Luxembourg Time.
51 LANCASTER, M.: Armed Forces to step up Commonwealth recruitment. Government of the
United Kingdom.
52 FRIEYRO DE LARA, B. – NAVAJAS ZEBULDIA, C.: Foreigners in the Spanish Armed
Forces. Res Militaris.

12

V.

MACHAL
Před tím než byl založen Stát Izrael, vedla Hagana vojenskou

kampaň cílenou na přistěhovalce a dobrovolníky, kteří byli ochotni přijít na
pomoc s židovským osídlením. Přistěhovalci pocházeli především z
táborů umístěných na Kypru, ve kterých Britové internovali „ilegální“
imigranty. Snaha byla využít lidský a ekonomický potenciál jak židovské
komunity pobývající na území Palestiny tak i zahraniční pomoci
především od Židů z celého světa. Představitelé Hagany se zaměřovali
zejména na mobilizaci vojenského vybavení a pracovních sil. Více než
20 000 všech povolaných byli čerství přistěhovalci53 (olim chadašim).
Největší imigrace byla po ukončení Britského mandátu pro
Palestinu a vzniku Státu Izrael v letech 1948 až 1951.54 Tato skupina
branců byla nazývána Gachal z hebrejského akronymu “Gijus Chuc
La’arec” doslovně „nábor mimo zemi“. Během tohoto období bylo přijato a
začleněno do vojenské sítě přibližně 3 500 zámořských dobrovolníků ze
43 zemí, většinou Židů, ale také lidí nežidovského původu. V roce 1948
bylo zvoleno označení skupiny “Machal“ zkratka z hebrejských slov
“Mitnadvaj

Chuc

La’arec”

–

dobrovolníci

ze

zahraničí

nebo

Machalnikové.55
Dnešní definice pojmu Machal není jednoznačná. Označují se tak
všichni zahraniční obyvatelé, kteří opustili své trvalé domovy a dobrovolně
se zapojili do obrany jišuvu (židovského osídlení v Zemi izraelské).
Zároveň se takto označuje posádka lodí v rámci tajné operace alija Bet a
studenti, jež přišli po druhé světové válce, aby studovali na Hebrejské
univerzitě v Jeruzalémě nebo Izraelském technologickém institutu a poté

53 MARKOVITZKY, Y.: Machal, Overseas Volunteers in Israel´s War of Independence, s. 5–8.
54 KAPLAN, J.: The Mass Migration of the 1950s. The Jewish Agency for Israel.
55 MARKOVITZKY, Y.: Machal, Overseas Volunteers in Israel´s War of Independence, s. 5–8.
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se připojili k obranným silám. Stejně tak ti, co oslovili instituce jišuvu nebo
obranné síly Izraele napřímo.56
V kontextu dnešní doby se jedná o dobrovolnický program IDF s
cílem umožnit mladým mužům a ženám přispět svojí službou v armádě
aniž by prošli oficiálním procesem alije. Práva a povinnosti jsou pro
vojáky, kteří přišli skrz Machal stejná jako pro kterékoli jiné, je jim také
umožněno vstoupit do bojových jednotek.57
Podmínkou pro zařazení do programu Machal je věk u mužů od 18
do 23 let a u žen od 18 do 20 let. Doktoři se mohou účastnit do věku 31
let. Všichni musejí být Židé podle izraelského Zákona o návratu.
Předpoklad pro úspěšné přijetí do programu je buď způsobilost žadatele
pro vykonání alije, minimální pobyt v Izraeli 12 měsíců, případně účast v
18 měsíčním programu uznaným Státem Izrael.58 Pokud rodiče kandidáta
imigrovali do Izraele dříve, než kandidát dosáhl 20 let, není způsobilý pro
Machal.59 Účastníci Machalu jsou během Cav rišon rozřazeni podle jejich
úrovně hebrejštiny. Vojáci s nízkou znalostí jazyka se musí účastnit tří
měsíčního jazykového kurzu na základně Michve Alon a až poté jsou
převedeni do jednotek, ve kterých budou sloužit následujících 15 měsíců.
Naopak ti, jejichž znalost je vysoká, jsou přímo nabráni do měsíčního
přípravného výcviku a poté do 18 měsíční služby v jednotkách.60

V.1. Machal Hesder
Program

Machal

hesder

je

určen

nábožensko-sionistickým

brancům dati le’umi. Kombinuje studium v ješivě s neplacenou vojenskou
službou a standardní službou v Izraelských obranných silách. Délka
služby se odvíjí v závislosti na datu alije a věku v době příjezdu. Cílovou
skupinou jsou zahraniční nábožensky založení židovští muži, kteří
56 MARKOVITZKY, Y.: Machal, Overseas Volunteers in Israel´s War of Independence, s. 5–8.
57 Quick Guide to Joining Mahal. Nefesh B'Nefesh.
58 Tamtéž.
59 Special Paths, All the information on Mahal. Mitgaisim.
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nepřesáhli délku pobytu v Izraeli nad 18 kumulativních měsíců a jsou ve
věku od 18 do 21 let.61 Tabulka s přehledem programů pro brance Dati
Leu´mi (viz příloha č. 2).

V.2. Machal Nachal Charedi
Dobrovolnický oddíl Machal Nachal Charedi vzešel z jednotky
Necach Jehuda, která je určená pro náboženské vojáky z celé řady sekt
od ultraortodoxních až po nové přistěhovalce z řad tzv. N´oar Ha-Gva´ot,
nábožensky radikální osadnické mládeže.62
Nachal charedi je cílen na ultraortodoxní židy ze zahraničí, kteří
jsou mladší 24 let. Služba trvá od 14 do 18 měsíců v závislosti na úrovni
jejich hebrejštiny. Službu vykonávají v oddělené pěchotní bojové
jednotce.63

V.3. Garin Machal
Program Garin Machal byl založen v květnu 2010 jako první
přípravný program pro osamělé vojáky. Pro jeho velký úspěch byl v roce
2015 přijat Ministerstvem obrany za povinný pro všechny dobrovolníky
Machalu před vstupem do armády. Od svého působení prošlo Garinem
Machal přes 1000 osamělých vojáků z celého světa, kteří byli fyzicky a
psychicky připraveni pro službu v IDF. Program je cílen na mladé
židovské muže ve věku od 18 do 25 let, pocházející mimo území Izraele.
Jedná se o oficiální předarmádní program sponzorovaný Ministerstvem
obrany a organizací Onward Israel. Tito uchazeči mají možnost „ochutnat“
službu v izraelských obranných silách předtím, než se rozhodnou k
60 Quick Guide to Joining Mahal. Nefesh B'Nefesh.
61 Army Service Options for Religious Men. Nefesh B'Nefesh & Friends of the Israel Defense
Forces.
62 AHRONHEIM, A.: Ultra-Orthodox Netzah Yehuda battalion marks 20th anniversary. The
Jerusalem Post.
63 SIMON, R. J. – ABDEL-MONEIM, M. A.: A Handbook of Military Conscription and
Composition the World Over, s. 138.
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připojení. Není vyžadována znalost hebrejštiny ani žádný stupeň fyzické
zdatnosti. Program trvá šest týdnů a není zpoplatněn, uchazeč si musí
uhradit let a cestovní pojištění. Garin Machal je náročný a snaží se
posunout účastníky k jejich limitům. Po úspěšném dokončení získají díky
své přísnosti sebevědomí nejen v sebe, ale také ve svou schopnost čelit
všem výzvám, které může nabídnout služba v bojových jednotkách IDF.
Účastníci mají zaručeno, že opustí program s větším pochopení toho, co
znamená vtělit se do étosu bojovníka. Tréninkové jednotky jsou navrženy
tak, aby zvýšili schopnost cítit se komfortně i v situacích nekomfortních s
extrémně stresujícím prostředím. Ti, kteří se rozhodnout nastoupit do IDF
mají dvě možnosti: sloužit jako dobrovolník Machal, nebo jako Ole
Chadaš. Machal vojáci jsou povinni sloužit 18 měsíců64, zatímco Olim
Chadašim slouží v závislosti na jejich věku v době příjezdu a dalších
faktorech (viz tabulka č. 2).
Účastníci
dynamického

absolvují
ponoření

intenzivní
do

ulpan

jazyka.

založený
Navštěvují

na

systému
přednášky

nejvýznamnějších izraelských pedagogů a snaží se získat na elitních
advokátních školeních co největší znalosti izraelského práva. Trénují
fyzickou kondici s prvky sebeobrany cvičením nazývaným Košer kravi,
vedeným veliteli speciálních sil. Odborníci na boj proti terorismu vyučují
také plnokontaktní bojové umění Krav maga. Součástí je i trénink na
zkoušku Gibuš včetně simulace pro výsadkáře (Canchanim) a pro
průzkumné jednotky (Sajeret). Na hlavní akademii pro bezpečnost a boj
proti terorismu – Caliber 3 podstupují protiteroristický trénink a nácvik
střelby z palných zbraní. Nechybí ani týden přežití vedený důstojníky z
elitních jednotek IDF a pozemní orientační výcvik. Také jsou pořádány
výlety na základny po celém Izraeli pro interakci s vojáky ze všech
jednotek IDF.65

64 6 Week Pre Military Program. Garin Mahal.
65 Tamtéž.
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Součástí šesti týdenního předarmádního programu určenému
budoucím osamělým vojákům je fyzický test vymyšlený profesorem Oded
Bar-Orem. Zaměření je na zdatnost účastníků a cílem je zlepšení jejich
kondice v průběhu základního výcviku. Test je obvykle prováděn třikrát
během výcviku, na začátku, uprostřed a na konci. Test není určen pouze
pro rekruty, ale také pro vojáky, policisty a policejní důstojníky. Hlavní
disciplíny jsou shyby, kliky na bradlech a běh. První dvě disciplíny jsou
formou uspěl x neuspěl. Mezi cviky není žádný odpočinek. Koncept do
roku 2014 obsahoval pouze kliky, sklapovačky a běh na 2 000 metrů, byl
poměrně jednoduší.66
Úchop shybu musí být nadhmatem a provedení není časově
omezeno. Cílem je dosáhnout více opakování než je minimálních 11
přítahů. Podmínkou správného provedení kliku na bradlech je vzpor s
úhlem 90 stupňů. Opět je potřeba pro úspěšné absolvování, dosáhnout
vyššího počtu než je minimálních 18 opakování. Disciplína je také bez
časového limitu. Poslední, ale někdy i první disciplínou je běh na 3 000
metrů. Nejpomalejší uběhnutý čas musí být rychlejší než 15:33 minut.67

VI.

GARIN CABAR
V roce 1991 byl založen projekt Garin Cabar zaměřený na pomoc

mladým Židům z celého světa, kteří se rozhodnou stát vojáky, ale nemají
v Izraeli rodinné zázemí. Je provozován Ministerstvem pro absorpci
přistěhovalců ve spojení s Kibucovým hnutím Ha-Kibuc Ha-Dati (doslova
Náboženským kibucem), Židovskou agenturou, veřejnoprávní organizací
Masa, organizací Nefesh B'Nefesh, Ministerstvem obrany, IDF a jinými.68
Program nabízí organizační a vzdělávací rámec s plnohodnotným
zařazením do kibucu, který se stává novým domovem po celou dobu
vojenské služby. Během služby jim organizace Garin Cabar poskytuje
66 IDF Fitness Test. Garin Mahal.
67 Tamtéž.
68 Garin Tzabar. Ministry of Aliyah and Integration.
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také pomoc s imigračním procesem, prací a vzděláváním.69 Podmínky se
pro muže a ženy liší pouze ve věku. Spodní hranicí je pro obě pohlaví 18
let a horní hranice nesmí v den přijetí přesáhnout u žen 23 let a u mužů
24 let. Povinné je doložení absolvování střední školy, čistý výpis z
rejstříku trestů a alespoň základní úroveň hebrejštiny. Od roku 2011 stačí,
když se žadatel účastní alespoň měsíčního jazykového programu ulpan.
Podmínkou je předchozí návštěva Izraele nebo život v Izraeli po dobu
nejméně jednoho měsíce.70 Povinná minimální délka služby v armádě je
stanovena na dva roky a při dokončení, osamělí vojáci obdrží
jednorázový příspěvek 6 000 šekelů a možnost bydlení po dobu třech
měsíců na vojenské koleji.71
Po úspěšné žádosti se musí žadatel účastnit přípravných seminářů,
které se konají každý rok v letním a zimním zasedání po celém světě. Pro
Židy pocházející z Evropy je nejbližší možností návštěva Londýna, kde se
semináře vedou simultánně v hebrejském, anglickém a francouzském
jazyce.72 Předmětem seminářů je příprava účastníků k celkovému
začlenění do izraelské společnosti, včetně jejich emoční připravenosti.73 S
úspěšným absolvováním začínají budoucí vojáci bez rodinného zázemí
čerpat poskytované výhody.
Každý člen programu Garin Cabar se koncem své vojenské služby
připojí do sítě absolventů. V síti je více než 2 500 členů, kteří navazují
sociální a profesionální kontakty pro osobní rozvoj a úspěšný začátek
civilního života. Každoročně se pořádá seminář s představiteli univerzit,
kolejí, stipendií a vládních úřadů. Vojáci mají možnost získat odpovědi na
jejich otázky a mohou se naučit mnoho důležitých dovedností.74

69 New immigrants Garin Tzabar. Mitgaisim.
70 Program Requirments. Tzofim Garin Tzabar.
71 AHRONHEIM, A.: 100 lone soldiers in Garin Tzabar program begin their IDF service. The
Jerusalem Post.
72 Seminars in Western Europe. Tzofim Garin Tzabar.
73 New immigrants Garin Tzabar. Mitgaisim.
74 Alumni Network. Tzofim Garin Tzabar.
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VII. CAV RIŠON
Jedná se o první krok v procesu náboru do armády. Po vykonání
alije jsou informace o žadateli zaslány na Ministerstvo vnitra, které obesílá
uchazeče povolávacím rozkazem (Cav Rišon) na adresu uvedenou v
te'udat zehut. Očekávané doručení povolávacího rozkazu je v období
6–12 měsíců od vykonání alije. Následné zařazení do armády je mezi
12–24 měsíci po alije.75 Povolávací rozkaz obsahuje výzvu k přihlášení na
náborové místo (Liškat Gijus) k zahájení náborového procesu. Armáda
poskytuje lístky na autobus, které umožnují bezplatnou cestu do náborové
kanceláře.76

VII.1. Cav Rišon – první den v armádě
První den v náborovém středisku může trvat šest i více hodin a
skládá se z několika zkoušek a testů. Začíná se základními informacemi
jako je uchazečova adresa, telefonní číslo, studijní minulost, znalost
jazyků, povolání (pokud je k dispozici), certifikáty, licence, rodinné
problémy, individuální potřeby včetně poruch učení, náboženské
příslušnosti a další. Uchazeč obdrží hodnocení úrovně hebrejského
jazyka, ve kterém bude určeno, zda se bude muset účastnit vojenského
tří měsíčního ulpanu na základně Michve Alon. Získané skóre pod pět
bodů včetně, znamená povinnou účast, vyšší skóre osvobozuje od
povinné účasti. Test z moderní hebrejštiny lze opakovat šest měsíců po
Cav Rišon. Nábor zahrnuje také lékařskou prohlídku a měření fyzické
zdatnosti,

nakonec

se

absolvuje

inteligenční

test

zaměřený

na

kvantitativní uvažování, který je možné dostat v anglickém jazyce.
Zařazení do speciálních jednotek požaduje vysoký stupeň hebrejštiny.77
Ženy jsou ihned po prověření odvedeny do centrální ženské tréninkové
základny, ve které dojde k jejich rozřazení na konci základního
75 Tzav Rishon (First Notice) and IDF Draft. Nefesh B'Nefesh.
76 Lone Soldier Information. Haifa Municipality.
77 Tamtéž.
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tréninkového období.78 Jedináčci mají zakázáno sloužit v bojových
jednotkách bez písemného souhlasu svých rodičů.79
S prvním dnem v armádě souvisí velké množství důležitých úkonů,
které musí budoucí vojáci vykonat. Jako první si pod vedením velitele
rekruti odloží své osobní věci a pokračují za civilními dobrovolníky z
organizace Friends of the Israel Defense Forces, kteří nové členy armády
obslouží nápojem a svačinou. Po občerstvení se promítá film, který
vyobrazuje následující události. Pořízení fotky na vojenský průkaz,
snímků zubů pro identifikační účely, otisky prstů, periferní rentgen úst a
odebírání vzorků krve. Dále se ověřují bankovní údaje pro zasílání
vojenského platu a z očkovacího průkazu se kontrolují proběhlá očkování
a případně se očkují vakcíny proti tetanu, meningitidě a v zimě proti
chřipce. Každý rekrut dostane identifikační známky a ti co slouží v
bojových pozicích, obdrží dvě známky navíc. Tyto dodatečné známky
vloží do svých bot. Dlouhovlasým mužům, jejichž vlasy jsou považovány
za příliš dlouhé na vojenské standardy, je k dispozici kadeřník, který je
zdarma ostříhá.80 V případě žen s polodlouhými nebo dlouhými vlasy pod
ramena je nutné mít na vrcholu hlavy drdol či cop a to pouze s černými
nebo hnědými gumičkami. Zakázány jsou vlasové spony a dredy, výjimku
tvoří speciální spony ve tvaru banánu. Barvení vlasů je ženám povoleno,
ale pouze ve dvou přírodních odstínech, které se spojují dohromady.81
Příjem vojenského vybavení je závislý na vykonávané pozici a
obvykle je přiřazováno před tím, než se rekruti setkají s „třídícím
důstojníkem“ v hebrejštině Kecin Mijun. Podle výsledků z Cav Rišon a
pohovoru s důstojníkem pověřeným na přidělování pozic jsou nebojoví
rekruti rozděleni do různých funkcí. V bojových jednotkách znovu
podléhají lékařské prohlídce a testu fyzické způsobilosti.82

78 GAL, R.: A Portrait of the Israeli Soldier, s. 77.
79 MALTZ, J. – KUBOVICH, Y.: What’s Killing Israel’s Lone Soldiers?. Haaretz.
80 Lone Soldier Information. Haifa Municipality.
81 The Military Rules of Appearance and Dress Code. Mitgaisim.
82 Lone Soldier Information. Haifa Municipality.
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VII.2. Lékařský profil
Během prvního dne je rekrut podroben lékařské prohlídce
zaměřené na fyzickou zdatnost. Doktor posoudí fyzický stav jedince a
přidělí mu číslo od 21 do 97.83 Lékařský profil určí, do jakých jednotek má
rekrut nárok nastoupit.84 Body lze během služby měnit v závislosti na
zdravotních změnách.85

VII.3. Preference služeb – Manila
Po dokončení hebrejského a psychometrického testu obdrží rekruti
dotazník, kterému se říká Manila.86 V dotazníku je seznam pracovních
míst, která jsou otevřená na základě získaného skóre z Cav Rišon. Z
nabídky se vybírá okolo osmi pracovních míst a hodnotí se podle
preferencí od nejvyšší po nejnižší, poté se již čeká na vyjádření armády.87
Olim, kteří se přihlásili do armády během jejich prvního roku od provedení
alije, nedostávají manilu.88

VII.4. Mašakit Taš
Mašakit Taš

je poddůstojnická funkce v

oblasti osobních

záležitostí.89 Pravidelně řeší služební podmínky a starosti vojáků ve své
jednotce. Spolupracuje s civilními agenturami pro sociální zabezpečení,
provádí domácí návštěvy, vede osobní rozhovory s vojáky a pečuje o
znevýhodněné skupiny v armádě. Má na starosti žádosti o dovolené,
pracovní povolení nebo pomáhá vyřešit ekonomické problémy.90

83 Medical Profile. Draft IDF.
84 Medical Profile - profil refui. Garin Mahal.
85 Join Israeli Army. Draft IDF.
86 Military Service 7th Edition. The Ministry of Aliyah and Immigrant Absorption.
87 Join Israeli Army. Draft IDF.
88 Tzav Rishon (First Notice) and IDF Draft. Nefesh B'Nefesh.
89 WALDMAN, E.: Lone Soldiers Rights and Benefits, From the Mashakit Tash to you.
Mitgaisim.
90 [ מש"קית ת"שMašakit Taš]. Psychometry.
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VII.5. Zkouška Gibuš
Většina bojových jednotek vyžaduje úspěšné složení elitní zkoušky
Gibuš s vysokým ziskem bodů ve fyzickém profilu.91 Gibuš trvá jeden a
půl dne a je vstupní branou například do výsadkářského pluku případně
prvním krokem do protiteroristické jednotky. Chativat Canchanim je jediný
pěší pluk v IDF, který vyžaduje úspěšně složenou zkoušku Gibuš. Aby
bylo možné účastnit se o místo v pěším pluku Chativat Canchanim, je
nutné mít fyzický profil v rozmezí 82 až 91 bodů. Pro Olim je pořádán na
základně Michve Alon speciální Gibuš zvaný Gibuš Olim, během kterého
soutěží přistěhovalci mezi sebou. V Chativat Canchanim je vyhrazeno
okolo 25 míst pro přistěhovalce.92
První den se přijíždí okolo osmé hodiny ranní na základnu, kde jsou
rekruti registrováni a kontrolováni lékařem. Odpoledne se podává oběd a
dotazník s opakujícími se otázkami pro otestování upřímnosti. Několik
hodin poté jsou rekruti vysláni na dvou kilometrový běh a podle časů jsou
rozděleni do skupin. Ti, kteří neběží pod čas 10:30, jsou vyloučeni. Druhý
den kolem čtvrté hodiny ráno začíná 3 až 4 hodinová fyzická část šetach,
která zahrnuje fyzické aktivity a týmová cvičení určená k měření vůdčích
a kolektivních schopností. Zkouška je zakončena pohovorem s
výsadkářem v záloze. Mimořádně úspěšní vojáci jsou označeni jako
mutar Duvdevan a jsou pozváni na zkoušku Duvdevan.93

VII.6. 217. jednotka Duvdevan
Motivace osamělých vojáků sloužit v bojových jednotkách je
vysoká.94 I přes velmi náročné zkoušky, sloužilo v roce 2018 okolo 59 %
osamělých vojáků v podpoře bojových jednotek či přímo v bojových

91 Units in the IDF. Lone Soldier Center in Memory of Michael Levin.
92 Gibushim (tryouts). Garin Mahal.
93 Tamtéž.
94 EICHNER, I.: American olim seek combat service. Ynetnews.
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jednotkách.95 217. jednotka Duvdevan je elitní jednotka speciálních sil
IDF, která je přímo podřízena divizi Západního Břehu a je známa pro
utajované operace proti palestinským

separatistům

v

městských

oblastech uvnitř Západního břehu Jordánu. Během operací vojáci pracují
v přestrojení a používají civilní vozidla a oblékají arabské oblečení.
Jednotka Duvdevan je jedinečná v několika směrech. Spolu s policejními
jednotkami se neúčastní vojenských misí, ale pouze každodenních
zásahů a operací. Na rozdíl od jiných speciálních jednotek, může
Duvdevan zasahovat na více místech s jakousi nezávislostí. Má vlastní
zpravodajství, zálohu, záchranné a lékařské týmy, ostřelovače a jiné.
Mezi kompetence patří například vysoce rizikové zatýkání, cílené únosy,
městské zásahy atd. Spolu s průzkumnou jednotkou Sajeret jsou
oprávněni nosit uniformy bez identifikačních rukávových označení.96

VII.7. Dobrovolnický program – Sar El
V roce 1982 během První libanonské války vznikl dobrovolnický
program Sar El. Jednalo se o jeden z nejúspěšnějších programů, který
dokázal sjednotit Židy a lidi jiného vyznání v podpoře růstu a síly izraelské
společnosti.97 Dnes je dobrovolnický program krátkodobý a umožňuje
dobrovolníkům z celého světa pomáhat na vojenských základnách v
Izraeli.98 Účastníci obdrží uniformy s modrými výložkami, které je odlišují
od běžných vojáků. Jejich činnost trvá v rozmezí 1 až 3 týdnů. Nevlastní
ani nemanipulují se zbraněmi a pomáhají převážně v logistice a jiných
neméně důležitých činnostech. V programu slouží i cizinci bez židovského
původu.99 Mohou se jej účastnit i Češi a s ohledem na jeho technicko-

95 2018 ‘Fun Day’ for 5,000 Lone Soldiers kicked off national IDF Appreciation Week. Friends
of the Israel Defense Forces.
96 International Business Publications, USA. Israel Intelligence, Security Activities and
Operations Handbook Volume 1, str. 103-104.
97 RALON, S. – BEN-HALOM, I.: Volunteers in the Desert, s. 96–97.
98 SIMON, R. J. – ABDEL-MONEIM, M. A.: A Handbook of Military Conscription and
Composition the World Over, s. 139.
99 ZBOŘIL, J.: SAR-EL: Cizinecký, nebojový a pomocně-technický sbor izraelské armády.
Hospodářské noviny.
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logistický charakter není tento program v rozporu s § 321 zákona č.
40/2009 Sb. o službě v cizích ozbrojených silách.

VIII. VOJENSKÉ ZÁKLADNY
VIII.1. Rozřazovací základna Bakum
Bakum je známou rozřazovací základnou Izraelských obranných sil.
Nachází se na předměstí Tel-Avivu, Tel Ha-Šomer. Před druhou světovou
válkou Britové vystavěli dřevěné chatrče, které jsou nyní využívány pro
účely náboru.100 Podle webu The iCenter je mezi vojáky rozšířena fráze
„Helem Bakum“ což v přeneseném slova smyslu znamená šok nových
rekrutů z reality vojenské služby ve vztahu ke stáří základny.101

VIII.2. Základna Michve Alon
Jednou z unikátních základen izraelských obranných sil je Michve
Alon. Nachází se v horní Galileji nedaleko vesnice Mag´ar a mošavu
Chazon, své jméno získala po veliteli Palmachu Jig‘aelu Allonovi. Byla
vybudována v 60. letech a sloužila jako škola pro velitele. Dnešní podobu
získala v roce 1986 a stala se uzavřenou základnou pro základní a
pokročilé tréninky. Skládá se z útvarů pro vzdělávání a mládež. Cílem je
integrovat rozmanité obyvatelstvo do IDF a izraelské společnosti.102 Právě
sem

jsou

posíláni

rekruti,

kteří

neprokázali

dostatečné

znalosti

hebrejštiny.103

100 GAL, R.: A Portrait of the Israeli Soldier, s. 77.
101 Tzahal ( )צה"לAcronyms: Everyday Hebrew Words. The iCenter for Israel Education.
102 Michve Alon. Mitgaisim.
103 WALDMAN, E.: Lone Soldiers Rights and Benefits, From the Mashakit Tash to you.
Mitgaisim.
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IX.

ORGANIZACE
Od doby co se zahraniční Žid rozhodne připojit k Izraelským

obranným silám, jsou mu k dispozici různé organizace, jenž doprovází
budoucí vojáky bez zázemí od úplného začátku až v některých případech
i několik let po ukončení jejich vojenské služby. Někdy je navázáno mezi
vojákem a organizací tak silné pouto, že spolupracují celý život.
Organizace se snaží vojákům pomoci nejen materiálně a finančně, ale
také v hlavním případě se jim pokouší nahradit či simulovat rodiny a
zázemí, které opustili. Pocit bezpečí a domova je pro vojáky, jejichž
rodiny jsou až tisíce kilometrů za mořem, velmi důležité. Organizace
rozdávají potraviny, oblečení, elektroniku a mnoho dalších potřebných
věcí pro běžný život. V rámci výzkumu se mi podařilo navštívit haifskou
neziskovou organizaci Jachad a na vlastní oči vidět, jakým způsobem
osamělí vojáci sdílí své pocity a žijí „běžný“ život i v případě odloučení od
rodin. V Izraeli fungují desítky organizací se zaměřením na podporu
znevýhodněných skupin příslušníků Izraelských obranných sil, od
dobrovolnických až po ty, které vyplácí mzdu svým zaměstnancům.

IX.1. Jachad – Organizace pro osamělé vojáky
V červenci 2019 jsem měl tu čest navštívit neziskovou organizaci
podporující osamělé vojáky v Izraeli. Organizace Jachad v českém
překladu „společně“ sídlí v Haifě nedaleko Izraelského národního muzea
vědy. Generální ředitelkou je Hana Shavit, která mne přivítala a spolu s
předsedou výboru pro sociální zabezpečení Ranem Danskym mi ukázala,
jakým způsobem se starají o blaho osamělých vojáků. Následující
subjektivní pocity přiblíží atmosféru, kterou jsem zažil při návštěvě této
dobrovolnické organizace. V sídle Jachadu jsem pocítil pohodlí domova,
které se snaží zástupci vytvořit osamělým vojákům. Na stole bylo
připravené jídlo, které přinesli v den šabatu ke konzumaci. Osamělí vojáci
hráli společenské hry, povídali si a jeden dokonce hrál na kytaru.
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Atmosféra byla jako na návštěvě velmi početné rodiny. (Fotografie
přibližující atmosféru viz příloha č. 5).
V květnu 2009 se Jachad stal oficiálně neziskovou organizací se
souhlasem IDF. Deklarovaným cílem je nejen pomáhat osamělým
vojákům, ale také jim předávat důležité poselství, že Izraelci hluboce
oceňují službu zemi a jejím občanům.104 V době odvodu do IDF jsou
rekruti přijímání do Jachadu dobrovolnými zástupci. Ti co se rozhodnou
pro Jachad se registrují a vyzvednou si členskou kartu. S kartou získají
povolení ke vstupu do prostor organizace, kde mohou společně s
ostatními rekruty a osamělými vojáky trávit volný čas. Mohou se
bezplatně stravovat, odnášet si jídlo, hrát na hudební nástroje, relaxovat,
půjčovat si knihy, vyměňovat si nové zkušenosti s ostatními a mnoho
dalšího. Dobrovolníci Jachadu pomáhají s hledáním vhodného bydliště a
při případném stěhování, nákupu nábytku, elektrických spotřebičů a s
byrokratickým labyrintem jak civilním tak vojenským. S výběrem
zaměstnání pomáhají po čestném odchodu ze služby.105
Během vojenské služby navštěvují rekruty a osamělé vojáky na
základnách a účastní se jejich slavnostních obřadů. O šabatu a jiných
svátcích dobrovolně zvou do svých rodin osamělé vojáky, v některých
případech si je dokonce přijímají za vlastní a rozvíjí s nimi dlouhodobé
přátelství. S koncem vojenské služby mají někteří zájem o vysokoškolské
vzdělání a v té chvíli jim organizace nabízí pomoc s žádostí o stipendium.
V opačném případě se pokouší najít co nejvhodnější zaměstnání. Při
nemoci se je snaží navštěvovat.106 V dnešní těžké době během pandemie
koronaviru nejen zástupci Jachadu upřednostňují skupinové chaty a
multiplatformní aplikace pro zasílání fotek, zpráv a konání videohovorů
s osamělými vojáky.

104 About. Yahad Organization for Lone Soldier.
105 Tamtéž.
106 Tamtéž.
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IX.2. Centrum osamělých vojáků – ve vzpomínce Michaela
Levina
Centrum osamělých vojáků ve vzpomínce Michaela Levina (HaMerkaz Le-Chajalim Bodedim Al-šem Maikel Levin) bylo založeno jako
nezisková organizace bývalými osamělými vojáky a přáteli zesnulého
Michaela Levina. Posláním je pomáhat vojákům bez zázemí před, během
a po jejich vojenské službě. Nejenže poskytují vojákům jídlo, základní
potřeby, vybavení, ale také jim dávají rady, organizují semináře,
společenské akce a v těžkých životních situacích jim poskytují psychickou
podporu. Vizí je umožnit všem osamělým vojákům uspět v armádě,
integrovat se v izraelské společnosti a stát se součástí rodiny osamělých
vojáků.107 Organizace je pojmenována podle amerického Žida Michael
Levina. Jehož osobní příběh je považován za ikonický příklad osudu
izraelského osamělého vojáka
V roce 2002 se americký Žid Michael Levin rozhodl stát osamělým
vojákem. Téhož roku imigroval do Izraele a připojil se k výsadkářům
Izraelských obranných sil. V létě 2006 mu bylo dovoleno navštívit svou
rodinu v USA. Dva týdny po jeho cestě vyeskaloval konflikt mezi
militantním Hizballáhem a Státem Izrael. Hizballáh přepadl hlídku IDF a
zabil pět členů, dále unesl zraněného Jehudu Goldwassera a Eldada
Regeva. Při izraelském překročení hranice a pokusu o záchranu vypustil
libanonský Hizballáh tisíce raket na severní Izrael.108 Tento den, 12
července 2006 je brán jako oficiální začátek Druhé libanonské války.109
Hned co se Michael dozvěděl o této události, nechal okamžitě
zkrátit svou návštěvu rodiny v USA a odletěl zpět do Izraele. Snažil se o
získání povolení, aby mohl být vyslán na sever Izraele a aby se znovu
mohl připojit ke své jednotce. Po připojení Michaela byla jednotka vyslána
do vesnice Ajta aš Šab kterou kontroloval militantní Hizballáh a kde byli

107 About Us. Lone Soldier Center in Memory of Michael Levin.
108 Michael Levin z”l, 1984 – 2006. Lone Soldier Center in Memory of Michael Levin.
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vězněni

členi

hlídky

IDF

Jehuda

Goldwasser

a

Eldad

Regev.

Výsadkářské jednotky zahájily intenzivní zásah uvnitř vesnice proti silám
Hizballáhu.110 Zásah byl pro 890. výsadkářskou skupinu neúspěšný a 22
letý Michael byl zastřelen odstřelovačem Hizballáhu.111
Michaelův příběh je mezi osamělými vojáky hojně rozšířen a sám
Michael je mnohými z nich považován za zosobnění nezdolnosti
izraelského ducha a jejich vzor. Netradiční je již jeho vstup do armády,
kdy podle hojně tradovaného příběhu byl vykázán u vchodu k odvodní
komisi strážemi IDF. I přes vykázání se rozhodl vyšplhat po popelnicích
vedle vchodu do okna koupelny a vloupat se dovnitř. Svou odhodlaností
přesvědčil náborové důstojníky a podařilo se mu dostat do armády, ve
které vždy chtěl oddaně sloužit. Na Michaelův pohřeb dorazilo tisíce lidí a
osamělí vojáci získali pozornost a podporu, o kterou se vždy Michael
snažil. Před jeho smrtí byl koncept osamělého vojáka v Izraeli sotva
známý a to i v rámci Izraelských obranných sil. V dnešní době jsou
určena pravidla a vytyčeny výhody pro osamělé vojáky, ačkoli jsou stále
podřízeny rozmarům jednotlivých velitelů, kteří jsou speciálně školeni jak
jednat s osamělými vojáky.112

IX.3. Jachad – Společně pro izraelské vojáky
Sdružení pro blaho izraelských vojáků byla nezisková organizace
založená v roce 1942 Davidem Ben Gurionem. Hlavním cílem bylo
poskytnout podporu a pohodlí vojákům, které si armáda nemůže dovolit
financovat.113 V roce 2014 se spojila s fondem LIBI114 a vytvořila novou
organizaci s názvem Společně pro izraelské vojáky (Jachad Le-Ma´an
Ha-Chajal). Náklady na mzdy, vozidla, vedení a správu budov převzalo
109 Začala druhá libanonská válka. Česká televize.
110 Michael Levin z”l 1984 – 2006. Lone Soldier Center in Memory of Michael Levin.
111 KATZ, Y.: Michael Levin: Bigger than life itself. The Jerusalem Post.
112 GROSS, A. J.: Why the life and death of lone soldier Michael Levin still resonates, a
decade after the war. The Times of Israel.
113 Ha'aguda Lema'an Hachayal. Yahad United for Israel´s Soldiers.
114 Hebrejská zkratka s významem „mé srdce“.
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Ministerstvo obrany, díky čemuž prostředky získané prostřednictvím darů,
mohou být v celé výši určeny na financování aktivit pro vojáky.115 Mezi
hlavní programy patří podpora sociální péče, vzdělávání, poradenství,
rekreační pobyty a další.116

IX.4. Přátelé Nachal Charedi
Organizace

Přátelé

Nachal

Charedi

je

především

známá

v anglickém jazyce jako Friends of Nahal Haredi.
Jeden z klíčových zakladatelů neziskové organizace Friends of
Nachal Charedi je rabín Cvi Klebanow. Nelíbilo se mu, jakým způsobem
je nastaven proces integrace zbožných Židů do armády. Když se
charedim rozhodli opustit ješivu, většinou ztratili zájem jejich rodičů a při
vykonávání vojenské služby se necítili pohodlně kvůli světskému
prostředí. Prvním krokem pro zlepšení situace bylo vytvoření 97. pěšího
praporu Necach Jehuda a poté povolení civilní organizace Friends of
Nahal Haredi jejíž cílem je doprovázet vojáky po celou dobu jejich služby.
FNH117 získalo oficiální uznání a povolení od izraelských obranných sil.
Úkolem je pomoct charedim, ale také osamělým zbožným vojákům přejít
z civilního života do armády a zajistit jim úspěšnou vojenskou službu
případně asistenci při přechodu zpět. Dvacet pět rabínů z této organizace
pravidelně navštěvuje vojáky na základnách a tráví s nimi šabat a další
volné dny. Zajímavé je, že 5 % vojáků v IDF tvoří osamělí vojáci a v 97.
pěším praporu Necach Jehuda činí až 30 % osamělých charedim. Pro
takto osamělé vojáky má organizace přichystané byty, které jim poskytuje
v případě konfliktů s rodinnými příslušníky.118 Stará se také o podporu

115 LAPPIN, Y.: New organization for well-being of soldiers formed. The Jerusalem Post.
116 About us. Yahad United for Israel´s Soldiers.
117 Zkratka pro Friends of Nahal haredi.
118 LAPPIN, Y.: Creating options and opportunities for haredi youth to serve in the IDF. Jewish
News Syndicate.
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veteránů, financování zvláštních akcí a aktivit pro budování týmového
ducha.119

X.

CHAJALIM BODEDIM Z IZRAELE
Zhruba polovinu všech osamělých vojáků tvoří sirotci pocházející z

nízkých socioekonomických poměrů nebo z ultraortodoxních charedim.120
Někteří ultraortodoxní židé jsou přesvědčeni, že Bohem zaslíbená Erec
Jisra'el by se neměla podle Tóry zrodit před příchodem Božího
Mesiáše.121 Tudíž tito charedim nepodporují státní izraelskou armádu a
vyhýbají se povinné službě. Nechvalně známou antisionistickou skupinou
je například Neturej Karta.122
Naopak ultraortodoxní sionistické politické strany v Knesetu Stát
Izrael podporují, a současně se zasahují o směřování k halachickému
státu.123
Někteří charedim zase zastávají názor, že služba v armádě
vystavuje mládež „negativním vlivům“ sekulárního světa.124 V komunitách
charedim muži totiž celý den pečlivě studují Tóru a náboženské texty,
ženy podporují muže tím, že pracují a starají se o rodinu. Proto vůdci
některých komunit věří, že vstup do armády brání mužům studovat Tóru a
náboženské texty celý den, což je v rozporu s jejich povinností vůči Bohu.
Z

tohoto

důvodu

jsou

osamělí

vojáci

pocházející

z

komunit

ultraortodoxních židů často vyhozeni ze svých domovů a jejich rodiny se
ve velké většině případů svých dětí zřeknou.125

119 Donate Once. Friends of Nahal Haredi.
120 How many Lone Soldiers are there?. Lone Soldier Center in Memory of Michael Levin.
121 DALSHEIM, J.: What Israel’s new election reveals about the struggle over Jewishness.
The Conversation.
122 ČEJKA, M.: Izrael a Palestina minulost, současnost a směřování blízkovýchodního
konfliktu, s. 135.
123 BEN-YEHUDA, N.: Theocratic Democracy: The Social Construction of Religious and
Secular Extremism, s. 203.
124 IDF Lone Soldiers. Jerusalem institute of Justice.
125 Tamtéž.
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Graf č. 1: Průzkum mezi běžnými a zbožnými Izraelci s názorem na otázku,
„Abyste byl pravým Izraelcem, musíte sloužit v armádě?“

Zdroj: vlastní zpracování podle: 2019 Annual Assessment, Israeli Society, Real Israelis,
Figure 3. The Jewish People Policy Institute. (překlad vlastní)

X.1. Problémy charedim
Organizace podporující osamělé vojáky kontaktuje ročně asi 400 až
600 charedim. Jedná se buď o současné, nebo bývalé vojáky, kteří
potřebují pomoc v různých oblastech, nejčastěji finančních. Mnozí
charedim postrádají formální vzdělání, nemluví anglicky a jejich
hebrejština není na úrovni rodilého mluvčího. Většinou mluví doma i v
ješivě jinými židovskými jazyky, především aškenázská většina, která
tvoří charedim, používá jazyk jidiš. K přiznání statusu jsou potřeba
dokumenty, které prokazují, že žadatel nemá v Izraeli žádnou rodinnou
podporu, není v kontaktu se svými rodinnými příslušníky a nedostává od
nich peníze. Před vstupem do armády je pro charedim, kteří buď odešli z
domova nebo žili na ulici, těžké status prokázat.126

126 IDF Lone Soldiers. Jerusalem institute of Justice.
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X.2. 97. pěší prapor Necach Jehuda
Charedim mají možnost sloužit v 97. pěším praporu Necach
Jehuda.127 Jsou součástí největší pěchotní brigády izraelských obranných
sil – Kfir. Brigáda Kfir byla založena v roce 2005 v reakci na sérii
teroristických útoků a ozbrojených střetů v Judeji a Samaří. Vojáci nosí
maskované barety a červené boty, specializují se na asymetrické konflikty
při městských a guerillových bojích.128 Jedná se o standardní jednotku
IDF, která je zaměřena na region Dženínu.129 Dženín je město pod plnou
správou tzv. Palestinské autonomie ležící na severu Západního břehu
Jordánu v oblasti A. Nedaleko města je také stejnojmenný arabskopalestinský uprchlický tábor, který byl místem těžkých bojů mezi Izraelem
a palestinskými separatisty.130 Sloužící charedim na základně Necach
Jehuda striktně dodržují kašrut a vstup na základnu mají povoleny pouze
ženy, které jsou manželky vojáků či důstojníků. Pro charedim je v IDF
možnost sloužit prostřednictvím pětiletého programu Hesder. Program
zahrnuje jeden rok náboženských studií, dva roky vojenské služby a další
tři roky náboženských studií, během kterých mohou být okamžitě odvolání
do aktivní služby.131

XI.

FINANČNÍ PODPORA

XI.1. Plat a stipendium
Při uznání statusu osamělého vojáka a zahájením povinné služby,
má každý právo na měsíční pravidelný plat od IDF, který se liší v
závislosti na vykonávané službě,132 více viz příloha č. 6. Další finanční
127 International Business Publications, USA.. Israel Intelligence, Security Activities and
Operations Handbook Volume 1 Strategic Information, s. 203.
128 Kfir Brigade. IDF.
129 International Business Publications, USA.. Israel Intelligence, Security Activities and
Operations Handbook Volume 1 Strategic Information, s. 203.
130 Jenin. Haaretz.
131 International Business Publications, USA.. Israel Intelligence, Security Activities and
Operations Handbook Volume 1 Strategic Information, s. 203.
132 Assistance for Lone Soldiers. Ministry of Aliyah and Integration.
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podporou je měsíční grant od Ministerstva pro absorpci přistěhovalců. O
grant se žádá na nejbližší pobočce nebo okresním úřadě Ministerstva pro
absorpci přistěhovalců. Žadatel musí předložit doklad totožnosti a
podepsat žádost o grant, který je vyplácen na bankovní účet žadatele.
Měsíční grant obdrží každý, kdo nepřesáhne v den odvodu do armády pět
let od doby, kdy prošel alijou. V případě přistěhovalců z Etiopie činí horní
hranice až 15 let. Etiopanky, které vykonávají vojenskou službu a jsou
definovány jako osamělé, mají nárok na grant odpovídající platu jednoho
a půl měsíce.133

XI.2. Podpora v bydlení
Izraelské obranné síly ve spolupráci s Ministerstvem pro výstavbu a
bydlení se podílejí na podpoře bydlení osamělých vojáků. Při prvotním
náboru Cav Rišon rekruti komunikují s Mašakit Taš, který jim pomůže
najít místo, kde budou žít. Na výběr mají z pěti možností.134
První možností je pobyt vojáka v kibucu. Kibuc je venkovské
společenství zaměřené na vzájemnou pomoc a sociální spravedlnost.
Socioekonomický systém je založený na principu společného vlastnictví
majetku, rovnosti a kooperace výroby. Základní hodnoty jsou založeny na
marxistických ideálech.135 Kibuců je napříč Izraelem stovky a vojáci
mohou požádat o bydlení právě v nich.136
Další možností je zisk měsíčního finančního příspěvku až 1 300
šekelů v případě bydlení v pronajatém bytě. Příspěvek je vyplácen od
prvního dne služby a pro schválení žádosti je nutné předložit originální
nájemní smlouvu. Třetí možností je bydlet v bytech pronajatých

133 Assistance for Lone Soldiers. Ministry of Aliyah and Integration.
134 WALDMAN, E.: Lone Soldiers Rights and Benefits, From the Mashakit Tash to you.
Mitgaisim.
135 Kibbutz: Definition & Overview. Study.com.
136 WALDMAN, E.: Lone Soldiers Rights and Benefits, From the Mashakit Tash to you.
Mitgaisim.
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izraelskými obrannými silami. O tuto službu se stará Asociace pro blaho
vojáka Alach.137
Pokud se rozhodne osamělý voják využít ubytování na způsob
ubytovny či studentské koleje zvolí si variantu bejt ha-chajal (domov pro
vojáky). Výhodou tohoto ubytování je, že je pouze pro vojáky a je zdarma.
V případě využití přenocování je nutné vždy kontaktovat vybraný bejt hachajal a rezervovat pokoj.138 Tento druh ubytování zahrnuje pouze místo
na palandě ve sdíleném pokoji bez skříně a vlastní koupelny.139

XI.3. Příspěvek na stravování
Osamělí vojáci obdrží každý měsíc stravenky v hodnotě 150 šekelů
na nákup potravin v řetězci supermarketů Supersal. Není možné je
přenést z jednoho měsíce na další a je zapotřebí se prokázat vojenským
průkazem Choger pro jejich uplatnění. Je zakázáno je využít na nákup
tabáku a alkoholických nápojů.140

XI.4. Podpora v oblasti zaměstnání
Po dokončení pracovní doby v jednotce může osamělý voják
vykonávat soukromou práci. O povolení si musí zažádat prostřednictvím
odpovědné osoby pro osobní záležitosti Mašakit Taš. Žádost musí být
schválena důstojníkem jednotky s hodností podplukovníka.141

XI.5. Podpora v nemoci
V případě neschopnosti ke službě delší než 3 dny získává osamělý
voják nárok na finanční podporu Dmej Kalkala. Za tímto účelem musí
137 WALDMAN, E.: Lone Soldiers Rights and Benefits, From the Mashakit Tash to you.
Mitgaisim.
138 Army: Frequently Asked Questions. Nefesh B'Nefesh.
139 Housing Options for Lone Soldiers. Draft IDF.
140 Chayal Boded (Lone Soldier) Benefits. Nefesh B'Nefesh.
141 Tamtéž.
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voják kontaktovat poddůstojníka Mašakit Taš a předložit mu lékařskou
zprávu ve které je uvedena doba neschopnosti. Další možností pro
získání

podpory Dmej Kalkala

je mimořádná dovolená

(Chufša

Mejuchedet) z důvodu finančních problémů. Při Chufša Mejuchedet
osamělý voják automaticky získává finanční podporu po celou dobu
dovolené spolu s platem.142

XI.6. Karta pro mezinárodní hovory a prázdninové kupony
Adolescenti, kteří vykonali aliju ve vyšším věku než v 16 letech,
mohou později v armádě na žádost u Mašakit Taš, získat telefonní kartu s
60 minutami hovorů do jakékoliv zahraniční destinace. Každý měsíc se
limit na kartě obnovuje.143
Dalším neméně významným benefitem jsou sváteční kupony. Při
svátcích Roš Ha-Šana a Pesach dostávají osamělí vojáci kupony v
hodnotě 200 šekelů a při osmidenní Chanuce získávají 1000 šekelů
bojové jednotky a 400 šekelů nebojové jednotky. Poukázky lze uplatnit v
obchodech s oděvy a jídlem.144

XI.7. Výhody v cestování
Vojáci, jejichž rodiče pobývají v zámoří, mají během jednoho
kalendářního roku nárok vycestovat na 21 dní do zahraničí. Kromě těchto
21 dní mohou osamělí vojáci shromáždit propustky schválené velením
Izraelských obranných sil k cestě za jejich rodinami. K zahraničním
cestám mohou využit lety Izraelského letectva. Pokud taková možnost
není, je nutné zakoupit zpáteční letenku s aerolinkami El-Al pro obdržení
povolení k opuštění země od Izraelských obranných sil. V případě úmrtí
některého z nejbližších členů rodiny mimo území Izrael, má osamělý

142 Chayal Boded (Lone Soldier) Benefits. Nefesh B'Nefesh.
143 Lone Soldiers Benefits. Tzofim Garin Tzabar.
144 Tamtéž.
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voják právo na speciální třicetidenní dovolenou a obdrží finanční náhradu
za letecké výdaje. Dalším benefitem je nárok na jednodenní volno k
vyřízení osobních záležitostí. Tato dovolená je udělována pouze velícím
důstojníkem maximálně jednou za dva měsíce.145
Mimo specializované druhy dopravy na vojenské základny, mají
vojáci možnost využít bezplatnou veřejnou dopravu po celé zemi až na
výjimku, jež tvoří oblast Arava. Pakliže se nachází domovská základna
v této oblasti, je vojákovi udělena samostatná karta, se kterou mu bude
bezplatná doprava umožněna. Podmínkou pro bezplatnou jízdu je
naskenování vojenského průkazu při vstupu do dopravního prostředku a
povinnost oblečené vojenské uniformy. V případě bojových jednotek,
pověřených osob či armádních řidičů je možné cestovat i bez uniformy a
to pouze s certifikátem, který je nutné mít v době přepravy u sebe.146

XI.8. Benefity pro etiopské vojáky
Etiopští Židé, známí též jako Bajta Jisrael (Dům Izraele) nebo pod
dnes

spíše

negativně vnímaným

původně etiopským označením

Falašové (cizozemci)147 mají své specifické sociální potřeby.148 Ti, kteří
se rozhodnou pro aliju a splňují podmínky osamělých vojáků, pobírají z
důvodu nízkého sociálně-ekonomického postavení vyšší plat než běžní
osamělí vojáci. U žen grant odpovídá platu za měsíc a půl. Etiopští Židé
na rozdíl od jiných osamělých vojáků mohou pobírat tento grant v době
své služby pod podmínkou, že v den odvodu nepřekročili více než 15 let
od alije.149 Před rokem 2017 byla doba zkrácena na 10 let.150 Běžní
osamělí vojáci mají zkrácené období od alije na maximálně 5 let.
Izraelské obranné síly zřídily 1. listopadu 2013 zvláštní oddělení pro
145 Assistance for Lone Soldiers. Ministry of Aliyah and Integration.
146 The Complete Guide to Public Transport. Mitgaisim.
147 Falasha. YourDictionary.
148 KOKAISL, P.: Geografie náboženství, s. 49–50.
149 Assistance for Lone Soldiers. Ministry of Aliyah and Integration.
150 ZIEVE, T.: State increases time frame of benefits for Ethiopian immigrant soldiers. The
Jerusalem Post.
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integraci etiopských vojáků, které obsahuje vojenskou a civilní telefonní
linku. Linka slouží etiopským vojákům, brancům a civilním organizacím
jako zdroj informací v hebrejštině a amharštině. Organizace se zabývají
službami pro etiopskou komunitu ve věcech branné povinnosti do armády
(v případě etiopských Židů narozených na území Izraele), podmínek
služby, nepřítomnosti, dezerci, vojenského vězení a informacemi o
politice a školení pro členy komunity. Důstojníci a úředníci využívají linku
při zjišťování informací pro pomoc etiopským vojákům.151

XII. PŘÍPRAVA NA CIVILNÍ ŽIVOT
XII.1. Organizace Wings
Jednou z organizací věnující se před armádní, armádní a po
armádní pomoci ve službě osamělého vojáka je organizace Wings.
Vojákům se věnují od prvního momentu v Izraeli až do dvou let po
čestném odchodu z IDF.152
Usnadňují jim začátek nového života vzdělávacími, kariérními a
finančními programy. Mladí přistěhovalci se mohou nezávisle podílet na
tvoření hodnot izraelské společnosti a zároveň tím potvrzující své
rozhodnutí zůstat v Izraeli dlouhodobě. Organizace je založena na
systematickém mentorském programu, který začíná tři měsíce před
koncem služby osamělého vojáka a pokračuje přibližně dva roky. Osamělí
vojáci dochází na přednášky a debatují o důležitých otázkách nezbytných
pro přechod do civilního izraelského života. Dozví se informace o svých
právech, výhodách, daních, sociálním zabezpečení a dalších. Účastní se
také osobních konzultací ohledně budoucího zaměstnání. Po celou dobu
mohou vojáci bez zázemí využívat poradenství a setkávat se s osobním
poradcem. Služby jsou poskytovány profesionálními psychology, kteří

151 National Telephone Line for Ethiopian Soldiers and Conscripts. Ministry of Aliyah and
Integration.
152 About us. Wings for Lone Soldiers.
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pomohou účastníkům identifikovat jejich schopnosti a dovednosti.
Součástí je i diagnostické testování, v němž se pomáhá vojákům s
rozhodnutím, jakou cestou se vydají a zda budou studovat či půjdou do
zaměstnání. Spolu s osobním poradcem si vytvoří hebrejský životopis pro
budoucí žádost o zaměstnání, ba dokonce obdrží individuální finanční
ohodnocení po uskutečněných konzultacích. Vedení probíhá podle
potřeby a někteří účastníci mohou získat dotace určené na pomoc s
nájmem, poplatky za školné, nákup nábytku a vybavení pro domácnost.
Poslední možností je obrácení se na dobrovolníky, kteří spolupracují s
organizací Wings. Jsou to Izraelští rotariáni a členi z organizací Big
Brother / Big Sister.153

XIII. RODIČE OSAMĚLÝCH VOJÁKŮ – ALIJA
Obtížná životní situace osamělých vojáků vedla izraelský parlament
k projednání problematiky získání trvalého pobytu pro jejich rodiče. V
první fázi získá rodič osamělého vojáka turistické vízum B/2, které mu
umožňuje pobyt v Izraeli po dobu až třech měsíců.154 Na turistická víza
není možné pracovat a je nutné pro jejich získání předložit cestovní
doklad, který je nejméně 6 měsíců po ukončení pobytu v Izraeli platný a
vyplněnou žádost o vízum. Nutné je také doložit zpáteční letenky a
prokázat dostatek finančních prostředků například bankovními výpisy za
poslední tři měsíce.155 Poplatek za turistická víza činí 21 eur nebo 24
dolarů.156 Další možností je požádat o dočasná víza A/5, která povolují
pobyt v Izraeli po dobu jednoho roku s možným prodloužením na další
dva roky. Rodiče mohou zůstat v Izraeli jako dočasní rezidenti s vízem
A/5 po dobu až čtyř let.157 Během pobytu na tato víza mají držitelé
povoleno pracovat, pobírat všechny výhody od Národního pojišťovacího
úřadu jako kterýkoli jiný izraelský rezident. Nejsou odváděni do armády a
153 After Army Service. Wings for Lone Soldiers.
154 PEX, J.: Legal status for parents to lone soldiers in Israel. Cohen, Decker, Pex & Brosh.
155 Visas. Israel Ministry of Foreign Affairs.
156 Fee Chart 1/1/2019. Israel Ministry of Foreign Affairs.
157 PEX, J.: Legal status for parents to lone soldiers in Israel. Cohen, Decker, Pex & Brosh.

38

nemohou se účastnit voleb do parlamentu. Komunálních voleb se účastnit
mohou v místě, kde jsou registrování jako rezidenti.158 Rodič osamělého
vojáka se může ucházet na zvláštní žádost o izraelské občanství.

XIII.1. Izraelské občanství
V případě, že chce rodič osamělého vojáka získat izraelské
občanství, musí spolu s vojákem zajít na Úřad správy populace a
předložit

žádost

o

vstupní

víza

pro

pozvaného/pozvané

rodiče.

Samozřejmostí je také předložení vojákova platného průkazu totožnosti,
pasové fotografie, rodného listu, ověřené a přeložené rodinné spojení
mezi vojákem a pozvaným rodičem. Dokumenty musí být opatřeny
apostilou případně ověřeny izraelským zahraničním konzulátem. Pas
pozvaných musí být platný nejméně šest měsíců po skončení platnosti
povolení k pobytu. Při tří měsíčním pobytu na víza B/2 je to tedy devět
měsíců.159
Voják se statusem osamělého musí předložit dokumenty potvrzující
nejméně dvanácti měsíční službu v IDF s minimální dobou služby
osmnácti měsíců. Je považován za kvalifikovaného i v případě, že byl
propuštěn. Nesmí to být však z důvodu nevhodného chování, odsouzení
vojenským soudem či úrazem z nedbalosti. Předkládají se i originální a
ověřené osvědčení o bezúhonnosti, které obsahují původní jména.
Pozvaný je povinen podepsat před úředníkem čestné prohlášení, že je
srozuměn s tím, že není možné udělit status trvalého občanství jiným
členům rodiny.160

158 Guide to Israeli Visas. Israeli Shortcut, your home in Israel.
159 PEX, J.: Legal status for parents to lone soldiers in Israel. Cohen, Decker, Pex & Brosh.
160 Tamtéž.
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Jsou-li pozvanými přistěhovalci z bývalého Sovětského svazu, měli
by mít doporučení od příslušné styčné kanceláře. Úhrada poplatku je dle
platného ceníku Populačního a imigračního úřadu.161

XIV. ROZMACH FENOMÉNU SEBEVRAŽD
Dle izraelského deníku Ha'arec tvoří diasporní Židé pouze 2 %
vojáků v izraelské armádě. Podle údajů mluvčího Izraelských obranných
sil v roce 2018 zemřelo v armádě na sebevraždu 9 vojáků, z nichž byli 2
osamělí vojáci. O rok později byla míra sebevražd neúměrně vysoká a
deník Ha'arec začal zkoumat z jakého důvodu tomu tak je. Během 6
měsíců zemřeli 4 osamělí vojáci, z nichž 3 spáchali sebevraždu. S
poukazováním na vysoký počet sebevražd osamělých vojáků se rozvířila
ve společnosti diskuze, která si kladla otázky, zda společnost poskytuje
těmto mladým mužům a ženám dostatečnou psychickou a finanční
podporu.162
Tvrdou kritiku, kterou vyvolaly novinové články o „osamělém životě“
a vzestupném trendu sebevražd vojenský zdroj odmítá. V posledním
desetiletí podle něj došlo k významnému zlepšení vojenské péče o
vojáky, kteří jsou definovaní jako osamělí. Podle mluvčího IDF za
posledních 10 až 15 let došlo k výraznému poklesu sebevražd. Mluvčí
IDF Jonathan Conricus v prohlášení Židovské telegrafické agentuře
poznamenal, že jsou velitelé povinni navštěvovat osamělé vojáky v jejich
domovech a po každých šesti měsících s nimi vést individuální
rozhovor.163
Od počátku 21. století došlo k významnému poklesu sebevražd
mezi vojáky. Do té doby spáchalo sebevraždu ročně desítky vojáků. Za
zlepšení v posledních desetiletí můžou podle Izraelských obranných sil
programy, které zefektivňují vojenské procesy a jejich cílem je zajistit

161 PEX, J.: Legal status for parents to lone soldiers in Israel. Cohen, Decker, Pex & Brosh.
162 MALTZ, J. – KUBOVICH, Y.: What’s Killing Israel’s Lone Soldiers?. Haaretz.
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relevantní informace o sebevražedných myšlenkách mezi vojáky. Míra
sebevražd v armádě je nižší než u lidí stejného věku v běžné populaci a
výrazně nižší než v jiných armádách.164
Vyšetřování liberálně levicového deník Ha'arec upozorňuje, že v
době, kdy se osamělí vojáci připojují k armádě, je již pozdě na řešení
jejich problémů. Popisuje v něm následovně, že osamělí vojáci zanechali
za sebou svou rodinu, přátele a pohodlí domova proto, aby přišli bojovat
za Stát Izrael, i když na rozdíl od místních vrstevníků nejsou povinni tak
činit. Jejich motivace má být tak proto často mnohem vyšší než u jejich
izraelských vrstevníků. Poháněni svým snem o usazení v Izraeli, jelikož
vojenská služba je nezbytnou a žádoucí součástí tohoto přechodu, mnoho
mladých rekrutů dostatečně nechápe, co obnáší život v izraelské armádě,
a velká část z nich taktéž nemá dostatečnou znalost hebrejštiny a
izraelské kultury, která je nezbytnou součástí pro jejich úspěšnou
adaptaci do nového prostředí. Rovněž mnozí z nich mají vidět armádu
jako formu úniku z obtíží a výzev, kterým čelí ve své rodné zemi. Podle
údajů mluvčího IDF, v posledních letech bylo asi 14 % osamělých vojáků
propuštěno.165
S přibývajícím počtem sebevražd vypukla koncem roku 2019 v
Izraeli kampaň „Why They Fell?“. Podle kampaně je cílem poukázat na
zvyšující se trend sebevražd, který je u osamělých vojáků 7x vyšší než u
běžných. Zakladatelé kampaně tvrdí, že armáda problém neřeší
dostatečně, a proto je nutné rozšířit povědomí a dát armádě vědět, že
osamělí vojáci nejsou sami.166 (Obrázek použitý při kampani „Why They
Fell?“ ‒ viz příloha č. 3).

163 SOKOL, S. – JTA.: IDF says fears of lone soldier 'suicide epidemic' are overblown. The
Jerusalem Post.
164 GROSS, A. J.: Car crashes overtake suicide as leading cause of death in IDF. The Times
of Israel.
165 MALTZ, J. – KUBOVICH, Y.: What’s Killing Israel’s Lone Soldiers?. Haaretz.
166 How can I help?. Why They Fell.
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XV. PANDEMIE COVIDU-19
Aktuálním problémem, který v roce 2020 zasáhl do každodenního
života každého jednotlivce je pandemie infekčního onemocnění covidu19, které způsobuje nový koronavirus SARS-CoV-2. Osamělí vojáci
představují

specifickou

skupinu

osob

zasažených

karanténními

opatřeními, neboť se ocitají izolovaní daleko od rodin. V pátek 13. března
2020 jsem obdržel od generální ředitelky centra osamělých vojáků – v
paměti Michaela Levina hromadný e-mail s vyjádřením k této nepříjemné
situaci. V e-mailu bylo psáno “Spolu se zbytkem světa se v centru
osamělých vojáků - v paměti Michaela Levina vypořádáme s koronavirem
a jeho důsledky v každodenním životě našich vojáků. V současné době je
v Izraeli 2 200 vojáků v karanténě, z nichž několik desítek jsou osamělí
vojáci. Někteří z nich žijí v bytech, které jsou jim poskytovány na základě
našich projektů. Naštěstí v době psaní tohoto sdělení, není znám žádný
případ nakažení osamělého vojáka virem. Asi před týdnem vydalo IDF
rozkaz, který zakázal všem vojákům opustit zemi, a byly zrušeny všechny
již povolené cesty. Mnoho osamělých vojáků, kteří měli povoleno navštívit
jejich rodiny v zahraničí, muselo zrušit jejich plány. Při jejich častých
návštěvách v Jeruzalémském a Tel Avivském centru se je snažíme co
nejvíce podporovat. Kromě toho zajišťujeme co nejaktuálnější informace
pro naše vojáky se všemi pokyny od Ministerstva zdravotnictví a IDF.
Tyto informace nám pomáhají pochopit, jak se chránit před nakažením
virem a jak se vypořádat s touto novou, neznámou situací. Největší
výzvou je v současné době pomoc vojákům, kteří jsou již v karanténě.
Náš skvělý personál Bnot Šerut a dobrovolníci se jim snaží každý den
volat a ujišťovat se, zda mají vše, co potřebují. Pokud je to možné, tak v
případě jídla a vybavení jim potřebné věci doručí. Otevřeli jsme také řadu
skupin v aplikaci WhatsApp, abychom zmírnili obtížnost dlouhého pobytu
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v karanténě – osamělí vojáci musí vědět, že nejsou sami!“ (překlad
vlastní).167
Na konci e-mailu vyzývá paní Berman každého, komu není
lhostejné

blaho

osamělých

vojáků

k

podpoře.

Byla

vytvořena

specializovaná kampaň na finanční podporu nákladů spojených s úsilím
všech zúčastněných. Z hromadného e-mailu od organizace FIDF jsem se
dozvěděl, že jsou mimo jiné zakázány návštěvy civilistů na vojenských
základnách IDF. Organizace také informuje odběratele hromadného emailu o výjimečné situaci, popisuje aktuální vládní nařízení a směřuje
svoji pomoc na aktuální potřeby vojáků. S postupem času se IDF začíná
o osamělé vojáky více starat a je si vědoma jejich služeb pro Izrael. 26.
března 2020 vydaly izraelské ozbrojené síly na svých oficiálních
stránkách zásady týkající se covidu-19 ve kterých zmiňují i pomoc
osamělým vojákům.168
Většina vojáků sloužících v izraelských obranných silách má
přirozenou podporu což však automaticky neplatí pro vojáky bez zázemí.
Primárním cílem IDF je vyhovět potřebám každého osamělého vojáka,
který musí jít do karantény. Za tímto účelem podniklo ředitelství pro lidské
zdroje následující kroky. Založilo nové centrum pro osamělé vojáky, které
je dostupné 24 hodin denně, každý den v týdnu. Otevřelo stravovací
zařízení určené pro osamělé vojáky v karanténě, kde dostávají tři teplá
jídla denně a je jim poskytováno i ubytování. V případě potřeby finanční a
lékařská pomoc. Vytvořily se komunikační sítě mezi vojáky, rodiči a
veliteli. Poskytla se prodloužená dovolená pro vojáky, kteří během
vypuknutí pandemie navštívili rodinu a nemohou se vrátit do Izraele.
Umožnilo se získat finanční pomoc bez finančních výkazů a důkazů o
finanční situaci vojáka. Navázalo se spojení s osamělými vojáky v

E-mailová korespondence autora s organizací Lone Soldier Center in Memory of Michael
Levin, 24. března 2020. Viz příloha č. 4.
168 The IDF's Policies on COVID-19. IDF.
167
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zahraničí a zvýšila se snaha o přípravu na jejich návrat. Publikují se
pravidelně aktualizace o situaci pro rodiče a osamělé vojáky.169

XVI. DOTAZNÍK
Otázky v dotazníkovém šetření byly sestaveny tak, aby pomohly
nastínit

čtenáři,

jak

nejspíše

vypadá

příklad

osamělého

vojáka

pocházejícího ze zahraničí a jaký je pohled samotných vojáků se
statusem osamělých, na jejich službu v Izraelských obranných silách.
Francouzští nebo etiopští imigranti, kteří jsou také podstatnou částí
v rámci osamělých vojáků, nebyli vůbec přítomni při dotazníkovém
šetření. Jelikož byl většinově dotazník distribuován v rámci populární
haifské organizace Jachad (ve které se ukázalo, že většinu tvoří osamělí
vojáci ze zemí bývalého Sovětského svazu), lze tedy z výsledku přiblížit
především

podobu

osamělého

vojáka

z východní

Evropy.

Z 50

respondentů bylo 56 % ze zemí bývalého Sovětského svazu a 36 % ze
Spojených států amerických, zbytek respondentů neuvedlo svoji zemi
původu. Nejvíce vojáků bez rodinného zázemí bylo ve věkovém rozmezí
od 22 do 27 let. Mnoho z dotázaných se dozvědělo o možnosti sloužit
v Izraelských

obranných

silách

od

kamarádů

nebo

z internetu.

Vysokoškolsky vzdělaní vojáci představovali vyšší procento než vojáci se
základním vzděláním. Úroveň moderní hebrejštiny byla mezi dotázanými
na velmi dobré úrovni a nebyl mezi nimi nikdo s pouze základní znalostí.
Motivace osamělých vojáků sloužit v podpoře boje nebo bojových
jednotkách se potvrdila a to skoro 75 % většinou. Překvapivé zjištění je,
že malé procento osamělých vojáků využilo možnosti šesti týdenního
předarmádního programu Garin Machal. Nepotvrdilo se také tvrzení
z webu The iCenter, že je mezi osamělými vojáky rozšířena fráze „helem
bakum“. Z dotazníku je zřejmé, že organizace prvního dne v armádě (Cav
Rišon) je na velmi dobré úrovni, ti respondenti, kteří vybrali možnost, že

169 Supporting Lone Soldiers during the COVID-19 Outbreak. IDF.
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byl pro ně těžký nebo, že zažili nějaké komplikace, odůvodnili svou
odpověď zdravotními problémy.
Neziskovou organizaci pro vykonání alije využila méně než polovina
respondentů, zároveň více než 65 % respondentů označilo vládní
podporu za dostačující. Velmi zarážející je zjištění, že šikanu zažilo v
armádě 34 % dotázaných osamělých vojáků. Ještě více znepokojující je,
že drtivou většinu z nich tvořili osamělí vojáci pocházející z území
Spojených států amerických. Dalo by se říci, že osm Američanů z deseti,
kteří se rozhodli pro imigraci do Izraele a získali status osamělého vojáka
v Izraelských obranných silách, zažilo šikanu. To, že Michael Levin je
legendou potvrdila četnost odpovědí, více než 75 % osamělých vojáků
někdy slyšelo příběh o Michaelovi, pro některé musí být hrdinou či vzorem
pro jejich službu. Zajímavým můžeme také shledat to, že vládní podpora
je dostačující u 68 % dotázaných a 40 % osamělých vojáků bydlí ve
vlastním ubytování případně 46 % ve sdíleném ubytování. Rodinu
navštěvují vojáci průměrně jednou ročně, ale jsou i tací, kteří svou rodinu
navštěvovat nechtějí a také to mohl být pro ně důvod vykonat aliju a stát
se vojákem, v jejich případě osamělým.

XVII. ZÁVĚR
Po přečtení této práce by měl čtenář získat základní přehled o tom,
jakým způsobem vznikla v Izraelských obranných silách specifická
skupina osamělých vojáků a jaké jsou dnes podmínky pro to, aby se Žid,
který žije, jako občan jiného státu stal Izraelským vojákem, případně jaké
podmínky musí splnit sirotek nebo ultraortodoxní žid pro to, aby se
ucházel o status osamělého vojáka. Zároveň je možné porovnat délku
základní vojenské služby izraelských občanů a přistěhovalců. Různé
druhy programů přibližují způsoby, jakými lze zahájit proces alije a detailní
popis prvního dne v armádě ukazuje, jaké práva a povinnosti získávají
budoucí osamělí vojáci. Důraz je kladen i na lékařský profil, podle kterého
se určuje do jakých jednotek má rekrut právo nastoupit. Čtenář se může
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seznámit se jménem a příběhem hrdiny osamělých vojáků Michaela
Levina.
V práci jsou uvedeny všechny důležité body života budoucího
vojáka bez zázemí, od jeho vykonání alije, až po jeho čestný odchod ze
služby a hledání si zaměstnání. V případě, kdy se člověk rozhodne
vykonat aliju a rozhodne se opustit svou rodnou zemi proto, aby získal
občanství Státu Izrael anebo mohl sloužit v armádě židovského státu,
musí mít velkou motivaci i kvůli tomu, že se v Izraeli ocitne bez rodiny. U
vojáků, kteří se rozhodnou opustit rodinu kvůli jejich rodinným vztahům je
pohled na věc odlišný. Dnes se vládní podpora osamělých vojáků zvyšuje
a je to viditelné při pandemii infekčního onemocnění covidu-19, kdy se
organizace a také samotná IDF snaží, aby nebyli osamělí vojáci úplně
sami během karantény.
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XX. RESUMÉ
The main goal of this bachelor thesis is to make term Lone Soldier
more visible within a Czech society. It was hitherto unknown term in the
Czech Republic. The definition of a Lone Soldier is a man or woman in
the Israel Defense Forces without immediate family in Israel.
Thesis describes all important points from their way to the army, in
the army and their life after military discharge. Organizations, assistance
for Lone Soldiers and legal status for parents to lone soldiers are not
forgotten. Emphasis is also placed on information about suicides and the
coronavirus pandemic. In the end of the thesis are the results of the
questionnaire survey. Questionnaire survey was conducted by author with
cooperation of organization Yahad. All respondents from the Israel
Defense Forces were surveyed anonymously.
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XXI. PŘÍLOHY

Příloha č. 1
Mapa znázorňující země původu osamělých vojáků sloužících
v Izraelských obranných silách.
Zdroj: Friends of the IDF. [There are currently over…] In. Twitter [online].
25.2.2020, [cit. 14.3.2020]. Dostupné z:
https://twitter.com/FIDF/status/1232339241952272385

60

Délka studia
na
Program
Celkový strávený čas
Hesder
Ješivě
Hesder
Hesder Ješiva 6–10 měsíců 17 měsíců 17–20 měsíců 44 měsíců + předchozí rok
Hesder Olim
Hesder Ješiva 6–10 měsíců 17 měsíců 11–14 měsíců 38 měsíců + předchozí rok
Machal Hesder
Ješiva
4 měsíce
17 měsíců
21 měsíců + předchozí rok
Machal Hesder (alija během služby) Ješiva
3–4 měsíce 17 měsíců 11–12 měsíců 32 měsíců + předchozí rok
Povinný
předchozí rok
studia

Šalat
(neplacená
služba)

Aktivní
služba

Příloha č. 2
Tabulka s přehledem programů pro brance dati le´umi.
Zdroj: vlastní zpracování podle: Army Service Options for Religious Men. Nefesh B'Nefesh & Friends of the Israel
Defense Force [online]. [2019], [cit. 14.3.2020]. (překlad vlastní). Dostupné z: https://y3j5m2z3.stackpathcdn.com/wpcontent/uploads/2019/02/Religious-Services.pdf
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Příloha č. 3
Obrázek použitý při kampani „Why They Fell?“.
Volný překlad autora, na hrobě je napsáno “Poslouchejte pane veliteli, už
mi rozumíte?“
Pod hrobem je uvedeno, že osamělí vojáci tvoří pouhé 4 % Izraelských
obranných sil, avšak minulý rok představovali 30 % všech sebevražd
spáchaných v armádě.
Zdroj: Download. Print. Put it Up. Why They Fell [online]. Nedatováno,
[cit. 22.2.2020]. Dostupné z: https://www.whytheyfell.com/blank-page
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Příloha č. 4
E-mail od organizace Lone Soldier Center in Memory of Michael Levin.
Zdroj: E-mailová korespondence autora s organizací pro podporu
osamělých vojáků Lone Soldier Center in Memory of Michael Levin.
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Příloha č. 5
Fotografie ze šabatu v sídle organizace Jachad. Z bezpečnostních
důvodů jsou obličeje a některé objekty počítačově upraveny.
Autor: Erik Rácz, Haifa, červenec 2019.
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Nebojové jednotky Podpora boje Bojové jednotky
810 ILS
1 176 ILS
1 616 ILS
Základní plat
540 ILS
540 ILS
540 ILS
Bonus osamělým vojákům
211 ILS
422 ILS
Rizikový příplatek
150 ILS
150 ILS
150 ILS
Příspěvek na stravování
540 ILS
540 ILS
540 ILS
Příspěvek od Ministerstva pro absorpci přistěhovalců
402 ILS
402 ILS
402 ILS
Příspěvek od Ministerstva pro výstavbu a bydlení*
1 300 ILS
1 300 ILS
1 300 ILS
Dodatečný příspěvek na bydlení v případě pronajatého bytu
3 742 ILS
4 319 ILS
4 970 ILS
Celkem
*Možné zažádat po 13 měsících od provedení alije
Stipendia

Příloha č. 6
Tabulka s přehledem příspěvků pro osamělé vojáky v roce 2019.
Všechny uvedené částky jsou v izraelských šekelech.
Zdroj: vlastní zpracování podle: STIPENDS FOR LONE SOLDIERS:. Nefesh B'Nefesh & Friends of the IDF [online].
[2019], [cit. 18.3.2020]. (překlad vlastní). Dostupné z: https://y3j5m2z3.stackpathcdn.com/wpcontent/uploads/2019/02/Rights-and-Benefits-FIDF.pdf
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Příloha č. 7
Dotazník určený osamělým vojákům. Výsledky jsou přeloženy do
českého jazyka a zpracovány do grafů autorem práce.
Otázka č. 1

Otázka č. 2
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Otázka č. 3

Otázka č. 4
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Otázka č. 5

Otázka č. 6
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Otázka č. 7

Otázka č. 8
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Otázka č. 9

Otázka č. 10
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Otázka č. 11

Otázka č. 12
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Otázka č. 13

Otázka č. 14
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Otázka č. 15

Otázka č. 16
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Otázka č. 17

Otázka č. 18
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Otázka č. 19

Otázka č. 20
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Příloha č. 8
Distribuovaná verze dotazníku v původním znění. Zpracováno pomocí
online platformy Survio.com
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