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Prezados chaverim:

É com justo orgulho que vos informamos da aprovação

por parte da Illa. Veida Artzit de nosso movimento,da integração do
Ichud Hanoar Hachalutzi (DROR ו do Brasil no Ichud Habonim
mundial,

A partir do dia 3 de Março de 1959, fazemos parte-ofi-
cialmente do ICHUD HABONIM,maior movimento chalutziano do mundo, que
reune chaverim de 24 países a saber : Israel,Brasil,Nova Zelandia,
hustrália,HoJanda, Inglaterra, Irlanda,Congo Belga,RodésiasAfrica-do
Sul, CanadA,U. S.A. Suiça,Bélgica, FrançaMarrçoos, Tunisia ,Argólia Mé-
xico,Paraguai, Uruguai ChileArgentina 6

Passamos a seguir q divulgar um comunicado da Mazkiru
Olamit (Central) do ICHUD HABONIM: A Eai

"Nos dias 15,6 16 de Agosto em Iad Labanim,PetaékTik=Vasnosso movimento Ichud Hanoar Haéhalutzi, reunido com o Habonim-—
Hatnua Hameuchedet e Hanodr Haoved, declaram-se unidos sob a seguintedeclaração de únificagao :

1.Nós,os movimentos Habonim Mundial o Ichud 880082 Há-chalutzi,proclamamos nossa ae e 8 criação doum movimento Juevenil chalutziano em Israel o na Diaspora,que incremento ds esforços
de redenção'e construçãoem: יו caminho de oid
chalutziana. > , +

+0 nome do moyiméntoyó ICHUD. HABONDE; :
3,0 mcvimento é indépendente e“democrat: ro em 807685476 9.920000¿e se dirige por seus próprics orga=0
So

4,0 movimeñto aspira a unidade educativa o ideolociça”'
dg fodas: as suas partes;mas reconhece! caracteristicas internas espa»
síficas de cada movimento territorial. 
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500-mevimentoclama A juvóntude judaica emIsrael 6na”
Diáspora a se integrar em sous quadros,clem a todos osmovimentos ju=

“eue se identifiquem com séu caminho a levantarem em conjunto um
movimonto tziano unificado, !

- Esta unificacho . surgida após vários anos de38608-
santos csforços e desejos,principalmente por parte do Ichuã Hanoar'
Hachalutzi fizeram com que finalmente culminássemos com a aguardada
o nocóssária união do nosso movimento mundial com outros de מס
objetivos chalutzianos,formando desta maneira um movimento único
na Diáspora e em Israel.

Para maior osolareocimento,citamos 08 82%1208,71

das regolugóos do toma Dirotrizos Futuras, aprovados na Illa. Veidá

8 : a

"Lol Torooira Veidá Artzit reconhecendo a identifica-
ção de nosso movimento brasileiro com todo o movimento mundial unífi=
cado sob q ,םסמס 66 Ichud queל somos parte ternas
0 indissolúvel dosto mavímento mundial. *. ב

| 5  3- À Torcóira Voida Artzit,A luz da realidade”jólÍtica
dor. Lamar Aque nosta nomoclatura a partir dose
to congresso sera ICHUD HABONIM (Dror).*
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Na crença do-ter o nosso movimento cumprido maista
ssão em prol da normalização do povo judeu, abrimos rossas portas.
juventude judaica NONEenviando a todos O nosso cihututriano
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