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QUEM SOMOS

O ICHUD HABONIM é um movimento de
Jovens, que há 29 anos atua no Brasil. Surgindo
inicialmente em Porto Alegre com o nome Dror,
o movimento logo ganhou força e se expandiu

por todo o País. Em 1958 com a união de vários

movimentos, surgiu o nosso movimento com a

sua estrutura atual.

Desde o início, atuamos ininterruptamente

em cinco cidades: Porto Alegre, Curitiba, São

Paulo, Rio e Recife, além de mantermos contato

permanente com outros ishuvim pequenos, man-

tendo-os ligados aos maiores centros e ao ju-

daísmo. E em nosso 6º Congresso Nacional, foi

criado mais uma sede na cidade de Salvador.

Esta é a nossa situação atual, com o movi-

mento trabalhando em seis ishuvim, sendo que

na maioria destes, o ICHUD HABONIM consti-

tue-se na única organização de juventude.

No âmbito mundial, o ICHUD HABONIM atua

em 18 países, com 75 sedes funcionando, reu-

nindo cerca de 15.000 jovens.

OBJETIVOS

Nossos principais objetivos são: Reunir a

juventude em um marco organizado, onde ela

possa receber elementos da história e cultura

judaica, juntamente com o desenvolvimento de

sua consciência humana. Com a fusão destes

dois aspectos, acreditamos que o jovem possa

chegar a sua identidade judaica.

ATIVIDADES

Para melhor atingir os objetivos a que nos

propomos, os jovens são divididos em faixas de

idade a partir de 9 anos (3º ano) até os 18. Ofe-

recemos aos jovens várias atividades.

Começando na Sexta-Feira com um Kaba-

lat Shabat para os maiores de 14 anos, no qual

além de transmitir a tradição do Shabat, são or-

ganizadas apresentações artísticas, e debates;

começando sempre às 8 hs.

O sábado a tarde, é reservado para os me-

nores (de 9 a 14 anos). Estes são divididos em

grupos, onde junto com um madrich (monitor)

fazem jogos, discussões, esportes; aprendem

músicas e danças israelis.

Quando surge uma oportunidade, saimos

para um passeio, onde podemos organizar ati-

vidades em contato com a natureza.

E finalmente aos domingos, os maiores se

organizam em grupos, tendo o mesmo caráter

geral que aos sábados.

Todas as férias saimos para machanot, on-

de se conclue um semestre de atividades. Cada

camada tem a sua própria machané, e em par-

ticular na dos maiores participam jovens de todo

Brasil.

Para realizar todo este trabalho, contamos
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com madrichim experimentados, que passam

por um curso de dirigentes de um ano de du-

racáo. Fora estes, contamos com uma camada

universitária de dirigentes, que já passaram um

ano em Israel, em cursos de lideranca. E tudo

isso se soma a nossa experiéncia de 29 anos de

trabalho.

Em Sáo Paulo, funcionamos na nossa sede

central no Bom Retiro, onde em prédio próprio

desenvolvemos atividades para todas as idades.

E na Av. Brasil em casa pertencente ao Ginásio

|. |. Peretz funcionamos aos sábados á tarde

para o pessoal de 9 a 12 anos.E isto para maior

comodidade dos pais, que assim podem esco-

lher o lugar de mais fácil acesso para eles.

Nossa intenção ao elaborar este folheto é

iniciar um contato entre os pais e o movimento,

de forma que este seja positivo para ambos;

para os pais, uma possibilidade de saber o que

o movimento pode oferecer a seus filhos, e que

para muitos já oferece. E para o movimento o

diálogo necessário que trará modificações, para

que melhor possamos atingir nossos objetivos.

Estamos ainda dispostos a dar pesoalmen-

te qualquer outro esclarecimento necessário. Es-

perando contar com sua colaboração

SHALOM

Nossos Endereços

Ichud Habonim - R. Tocantins, 108 - Bom Retiro

tel.: 220-7220

Av. Brasil, 678 - aos sábados a tarde. 


