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O Habonim Dror no Brasil surgiu da inquietude de jovens que nãoaceitavam a

situação da comunidade judaica aristocrata que existia no Brasil. Uma fusão de

muitos movimentos alicerçados nos pensamentos de diversos ideólogos sionistas

como A .D. Gordon, Borochov, Sirkin, Achad Haam. Estes movimentosoriginaram-

se na Europa no início do século XX. Freheit, Gordônia, Hechalutz Hatzair, Habonim.

Seguindo o processi histórico, alguns fatores causaram a fusão destes

movimentos através do tempo, sendo que em 1981 aqui no Brasil surgiu o Habonim

Dror, fruto da ligação do Drorcomo Ichud Habonim.
No Brasil, desde 1945, o primeiro snifdo Dror, foi fundado em Porto Alegre, sob

influência do movimento Freheit da Argentina, que por sua vez formou-se de jovens

praticantes do mesmo na Polônia que imigraram para a Argentina. Rapidamente,

espalharam-se outros três snifim até 1948 Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro e

alguns anos mais tarde outrostrêssnifim em Recife, Salvadore Belo Horizonte.
Eles desempenharam nesta época um papel fundamental na educação e

preparação de jovens judeus que se realizaram através de uma aliá chalutziana
kibutziana, contribuindo assim , para a construção, fortalecimento, criação e

desenvolvimento do Estado de Israel.
O Habonim Drorestá filiado ao movimento trabalhista de Israel, compartilhando

de seus princípios e fins por exemplo o apoio ao processo de paz, o pluralismo em

nossa religiãoe etc.
Hoje em dia presente em todos os continentes nos seguinte países: Israel,

Brasil, África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Bélgica, Canada, Croácia, EUA,

França, Holanda, Hungria, Nova Zelândia, México, Romênia, Suécia, Turquia,

Ucrânia, Uruguai e Zimbabwe.
O Habonim Dror educa e mantém em sua base ideológica, os valores e a

importância de uma aliá kibutziana e chalutziana , aparecendo esta como uma

realização pessoalpara os seus chaverim que optarem por este caminho. Tendo sua
estrutura baseada nos moldes da sociedade Kibutziana.

O Habonim Dror vê como uma de suas prioridades, transmitir uma educação
judaica e a luta contra a assimilação nas diversas comunidades da diáspora. Dentre
as fases da vida de um chanich em nosso Movimento, este vive em um ambiente de
coletividade, companheirismo, igualdade e respeito mútuo, aprendendoa valorizar e
respeitar a liberdade do ser humano. Todos esses fatores com base em tradições
cultura e história de nosso povo, propiciando assim um ambiente judaico formando

jovens críticos, grandeslíderes comunitários e/ou futuros israelenses.

Gostaríamos de agradecer os
colaboradores do evento:

SALOMÃO SOIFER
O BOTICÁRIO

SHOPING TOTAL
PARCERIA CENTRO PSICOPEDAGÓGICO

MINIPREÇO
TODO OS MEMBROS DO HABONIM

DROR E
AOS PRESENTES NESTE EVENTO.

O nosso Muito Obrigado.


