
Invitation til dig 
 
DJV vil gerne invitere DIG til Israel, hvor der i et land helt 
uden sammenligning venter dig en oplevelse for livet! 
 
Israel byder på en stor vifte af kulturelle og naturskønne 
oplevelser, og landet vil tage dig på en uforglemmelig rejse 
gennem kristendommens historiske rødder. 
 
Forud for din afrejse til Israel hjælper vi med at planlægge og 
tilrettelægge dit volontørophold helt gratis for at sikre os, at 
du får det bedst mulige udgangspunkt for et godt ophold i 
Israel.  
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HVORFOR blive volontør i Israel?HVORFOR blive volontør i Israel?HVORFOR blive volontør i Israel?HVORFOR blive volontør i Israel?    
• Du får mulighed for at se og opleve Bibelens land 
• Du kommer tæt på de tre store monoteistiske 

verdensreligioner 
• Du møder folk fra hele verden – immigranter, 

volontører, studerende, bagpackere osv. 
• Du får mulighed for ikke bare at snuse til, men opleve 

hverdagen i et fremmed land, med dets kultur, 
mentalitet, sprog og meget mere 

• Du oplever glæden ved at gøre en forskel i andre 
menneskers liv 

 
 
HVEM kan blive volontør gennem DJV?HVEM kan blive volontør gennem DJV?HVEM kan blive volontør gennem DJV?HVEM kan blive volontør gennem DJV?    
• Du skal være over 18 
• Du skal kunne forpligte dig for minimum 3 måneder 
• Du skal være en personlig kristen og være indstillet på 

at arbejde til gavn for det jødiske folk 
• Du skal være sund og rask og være villig og i stand til at 

arbejde fuldtid 
• Du betaler selv for din flybillet, syge- og ulykkes-

forsikring samt ekstra lommepenge 
• Til gengæld får du kost og logi samt lommepenge (ca. 

900 kr. om måneden) af din arbejdsplads i Israel. 
Derudover er du berettiget til to ugentlige fridage + en 
uges ferie for hver tre-måneders arbejdsperiode 

VolontørensVolontørens  
HVORFOR  -  HVEM  -  HVAD   

HVAD kan du lave som volontør?HVAD kan du lave som volontør?HVAD kan du lave som volontør?HVAD kan du lave som volontør? 
 
• Du kan arbejde på en social institution 
 (hjem for fysisk-og psykisk handicappede, plejehjem eller 
 hjem for autister) 
 
• Dine opgaver vil overvejende være pædagogisk arbejde, 

praktisk hjælp, besøgsven o.lign. 
 
• Du kan arbejde i en kibbutz. Her vil du hovedsageligt 

være beskæftiget med plantage-, landbrugs- eller 
fabriksarbejde 

 

 

 

 

 


