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Prezados chaverim:

y

É com justo orgulho que vos informamos da aprovação
por parte da Illa. Veidá Artzit de nosso movimento, da integração do

Ichud Hanoar Hachalutzi (DROR GORDONIA) do Brasil no Ichud Habonim
mundial,
A partir do dia 3 de Marco de 1959,fazemos parte-ofi-

cialmente do ICHUD HABONIM,maior movimento chalutziano do mundo, que
soune chaverim de 24 países a saber : Israel,Brasil,Nova Zelandia,

Austrália,Holanda,Inglaterra,Irlanda,Congo Belga,Rodésia,Africa: do
Sul, Canadá,U, S.A. SuiçasBelgica, França Marrocos, Tunisia Argélia ;Mêxico,Paraguai; Uruguai, Chile, drgontina 6 4.
Passamos a seguir q divulgar um comunicado da Mazkimt

Olamit (Central) do ICHUD HABONIM:
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"Nos dias 15,e 16 de Agosto em Iad Labanim,Petach Tik-

va,nogso movimento Ichud Hanoar Hachalutzi,reunido com o Haboñim= 77

Hatnua Hameuchedot e Hanodr Haoved,declaram-se unidos sob a seguinte
declaraçao de únificagao +

1.Nos,os movimentos Habonim Mundial e Ichud

E

ES:

Hanoar HéW='

chalutzi,proclamamos nossa unificação e a criação deum movimento *Jú=

venil chalutziano em Israel e na Diaspora,que incremento Os esforços

de redençao'e construção emIsreel,pelog.caminho de auto-realização

chalutziana,
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240 xome do movimento,ó ICHUD HABONIX; .
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4,0 movimeñto aspira a unidado educativa o ideolócica”

de todas as suas partes;mas reconheco' caracteristicas internas espo0141088 de cada movimento territorial.
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Diaspora a so intozrar em sous quadros,clams
a todos osmóvimentos jús
venis suo se identifiguom com són camimho 2 levant
arom em conjunto wm-.
Movinento Sbelutziono unificado,
>

Esta unificação
“surgida após vários anos de 38088Santos esforços e dosejos,principalmento
por parte do Ichud Hanosr”

Hachalutzi fizoram com qua finalmente culmi
ngssemos com a Aguardada
o necossaria uniso do nosso movimento mundial
objetivos chalutzianos, Tormando dosta manoira côm outros de mesmos
um movimento unico

₪

na Diaspora e em Israel,
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Para msior osclarecimonto,citamos os artigos,3
1
das regoluçõos do toma Dirotrizos Futuras aprov
ados na IIla, Veida
8
a ds
*
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1-4 Torceira Voidá Artzit reconhecendo a identi
fica-

680 de nosso movimento brasiloiró com todo o movimento mundial unificado sob o nome de Ichud Esbonim, resolte que
somos parte integranão
o indissolúvel doste movimento! mundiai. "|
ag ו
do.
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3-À Toroóira Voida Artzit,à luz da roalidado política

brasiloiro,rosolve que nosáa nomoclatura a partir des.

to congrosso sera * ICHUD HABONIM (Dror)."
y

Na crença de-ter O nosso movimento cumpri
do

mais uma
missão em prol da normalização do povo judou,abri
mos nossas portar.
8 juventude Judaica brasiloira,onvisn?s a todos
o nosso chalutziano
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