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Established in Riga In'1923 by Ze'ev Jabotinsky to strive 10ward the establishment of a Jewish state on both sidesof the

Established in 1913 in Galicia as a progressive Zionist movement. Active in 19 countries worldwide, the movement edu-

cates toward aliyah and Zionist community development.
e ISRAEL OFFICE
e OVERSEAS OFFICE (USA)

Jordan River and the emergence Of a proud Hebrew generation in the Land ofIsrael.

13 Rehov Leonardo Da Vinci
Tel Aviv 61400

e OVERSEAS ADDRESS (USA)
218 East 79th Street
New York, NY 10021
Tel: (212)-650.1231
Fax: (212)-650.1413

e ISRAEL OFFICE
Beit Meridor
Emek Hamazleva, Jerusalem

Tel: (02)-618.231
Fax: (02)-663.803

Tel: (03)-695.1391
Fax: (03)-691.9174

HAZIT HANOAR

Founded in 1960 and active in South America, Hazit Hanoar
is a non-political educational movement which prepares members for aliyah and active congregational Jewish life.
e ISRAEL OFFICE
e OVERSEAS OFFICE (URUGUAY)

BNEI AKIVA

Established in 1929in Eastern Europe. With many thousands
of chanichim (members) worldwide, Bnei Akivais the leading
force in religious, Jewish, Zionist informal education.

37/2 Rehov Ramat Hagolan
Holon 58498

e OVERSEAS OFFICE (USA)
25 West 26th Street
New York, NY 10010

e ISRAEL OFFICE
54 Rehov Hamelech George
Jerusalem 91073

Tel: (03)-806.032
Fax: (03)-545.2441

Tel: (212)-683.4484
Fax: (212)-213.3053

Tel: (02)-258.786

Fax: (02)-258.799

e ISRAEL OFFICE
27 Rehov Soutine
Tel Aviv 64684
Tet: (03)-545.2445/12
Fax: (03)-545.2441

e OVERSEAS OFFICE (UK)
Pai House
2A Alba Gardens
London NWiI
Tel: (081)-458.5372

ISRAEL HATZEIRA

Rooted in Eastern Europe of the 1920s and in England of the
1930s, today Habonim-Dror, dedicated to the values of Labor
Zionism,is active in 19 nations.
e OVERSEAS OFFICE (USA)
e ISRAEL OFFICE

e ISRAEL OFFICE
ק.8.0. 40693 Ramat Aviv 61396
Tel: (03)-562.3271
Fax: (03)-561.2007

27 West 20th St.
New York, NY 10011
Tel: (212)-255.1796

Established in 1921, Maccabi has clubs throughout the world
and recently initiated an educational program aimed at
strengtheningthe Jewish identity of its younger members.

HANOAR HAZIONI

Established in 1926, Hanoar Hazioni is non-politically affiliated. Active in morethan a dozen countries, humaneliberalism
is at the center of the movement's values orientation.
e ISRAEL OFFICE
e OVERSEAS OFFICE (UK)
48 Rehov Hamelech George

The Youth Center

31 Tetherdown, Muswell Hill
London NIO 1ND
Tel: (081)-883.1022/3
Fax: (081)-365.2272

HASHACHAR — YOUNG JUDAEA

Young Judaea is an American Zionist movement sponsored by
Hadassah that operates under the theme ot peerleadership
and pluralism.It maintains five regional summer camps.
e ISRAEL ADDRESS
e OVERSEAS OFFICE (USA)

Tel: (02)-817.341
Tel: (2121-247.9234/5
Fax: (02)-817.488
Fax: (212)-247.9240
o  א חח₪ ₪  מא מה מ₪ א
E Plonsecout out this coupon and send it to the movement of your
choice, making sure to print your name, address and details.

E TO:
Ê

FROM:

Ê

;

(name of movement)

à
:

(name)
(telephone)

(address)

fam interested in recelving information about

|

Ê O Summer programs in Israel

Ca

O Diaspora camps/programs

O Long-term programsin Israel O Other

שכר

. ) Activities in my community

E

 אא אא את אם אא את א ה עם עפם כמע₪ צת א₪

5

1

Be q O ₪

50 West 58th Street
Now York, NY 10019

P.O.B. 24111, Mt. Scopus
Jerusalem 91240

For one-stop Israel program shopping in North America, call toli-free

AZYF: American Zionist Youth Foundation at 1-800-27-ISRAEL

e OVERSEAS OFFICE (ARGENTINA)
2015 Tucuman
Buenos Aires 1050
Tel: (541) 460.192

MACCABI

Fax: (212)-929.3459

P.O.B. 23069
Tel Aviv 61230
Tel: (03)-528.7374
Fax: (03)-528.5099

|

e OVERSEAS OFFICE (ARGENTINA)
942 Espinosa
Buenos Aires 1405
Tel: (541)-583.9075
Fax: (541)-583.9075

Established in 1953,Israel Hatzeira is active in South America. Garinim have settled in several kibbutzim and moshavim,
and in towns and cities in Israel.

HABONIM DROR

Tel: (03)-545.2032/1
Fax: (03)-545.2441

Tel: (5982)-708.153
Fax: (5982)-713.303

HECHALUTZ LAMERCHAV

EZRA

27 Soutine Street
Tel Aviv 64684

1168 Rio Branco
Montevideo, URUGUAY

Active in Argentina and Mexico, the movement, founded in
1949, is dedicated to aliyah and has brought 15 garinim to Israel since 1975.

Active on four continents, Ezra aims to strengthen Torah
education,with emphasis on social mitzvot and its members”
responsibility to the Jewish people.
e ISRAEL OFFICE
Kibbutz Sha“alvim
D.N. Ayalon 73225
Tel: (03)-524.2128
Fax: (08)-259.149

0

224 West 35th Street, Suite 403
New York, NY 10001

Tel: (212)-255.8760
Fax: (212)-868.0364

e ISRAEL OFFICE

e OVERSEAS OFFICE (USA)

Ramat Gan 52105
Tel: (03)-671.5722/3
Fax: (03)-772.059

Philadelphia, PA 19103
Tel: (215)-561.6900
Fax: (215)-561.5470

Kfar Hamaccabiah
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New York, NY 10016

Tel: (212)-481.1500
Fax: (212)-481,1515

e OVERSEAS OFFICE (USA)
333 7th Avenue
New York, NY 10001
Tel: (212)-563.4000
Fax: (212)-564.9058

NETZER OLAMI

Founded in 1980, Netzer Olami unites all Reform Zionist
youth movements around the worid. Netzer is committed to
the strengthening of Reform communities in Israel,
e ISRAEL OFFICE
13 Rehov David Hamelech
Jerusalem 94101
Tel: (02)-203.477/80
Fax: (02)-203.446

e For information concerning local Netzer chapters,
contact yourlocal progressive synagogueor Zionist
federation.

| U.S.Y.

United Synagogue Youth,established in 1951, operatesin N.
America and aims to bring about a full reciprocal encounter of
Judaism,the Jewish people, the synagogue and israel.
e ISRAEL OFFICE
e OVERSEAS ADDRESS (USA)
2 Rehov Agron
Jerusalem 94265
Tel: (02)-257.463
Fax: (02)-234.127

|

|

NCSY

The National Conference of Synagogue Youth is affiliated .
with the Orthodox Union. Its main activities include Torah
Shabbaton weekends and study weeks.
e ISRAEL OFFICE
10 Strauss Street
Jerusalem 95412
Tel: (02)-384.206
Fax: (02)-385.186
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Masadais a leading force in devising and implementing
summerprograms in Israel for youth from North America.
e ISRAEL OFFICE
e OVERSEAS OFFICE (USA)
Kfar Hamaccabiah
ZOA House,4 E. 34th Street
Ramat Gan 52105
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MASADA

Tel: (03)-671.5722/3
Fax: (03)-772.059
)ץז.

1926 Arch Street, 3rd Floor

\

155 5th Avenue
New York, NY 10010
Tel: (212)-533.7800

Fax: (212)-353.9479
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A história política de Israel é repleta de
calizoes, separação, dis
sidências,num número sempre grande de parti
dos, estes de todas as li -

nhas e ideologias existentes, cesde a extre
ma direita à extrema esquer
da, sem esquecer dos partidos religiosos
e de arabes antisionistas.

Os kibutzim, antes mesmo da independência,
já se uniam em organizações para um maior fortalecimento e organ
ização dos mesmos, e os movimentos kibut
zianos se ligaram a vários parti
dos políticos,

uns mais for
temente, outros tentando ser indep
endentes de um partido em particulaz
x
Os movimentos juvenis, que tem uma
história que começa na Galut an
tes da independência
de

Israel,

també

m se caracterizam por uma
vasta
prática em junções e separações, Os
movimentos juvenis políticos se 4
garam a partidos e os sionistas a
um dos movimentos kibutzianos.

Em 1951, a coligação MAPAM-MAPAI se quebr
a devido a divergência em
relação a direção política 8 seguir; a
primeira a fevor da União Sovié

tica; e a segunda do campo ocidental,
o que

causou também a quebra do
movimento kibutziano Hameuchad, ligado
a elas, e também uma quebra entre os movimentos juvenis Ichud Habonim
e Dror. (UBS: Tempos depois |,
houve uma nova separação dentro do MAPAM
, quando então os membros
do

Kibutz Hameuchad se ligaram ao MAPAI, e
o kibutz Artzi ficou ligado ao

MAPAM ) 2

Vinte e cinco anos depois, começa-se
a falar nume junção entre os 2
não existe mais grandes barre
iras entre as
ng
vas 02800858 008 0018 movimentos
. Aliado a isto existe a neces
sidade de
os kibutzim pertos uns dos outro
s, estejam economicamente ligad
os fortalecendo e criando novas moatz
ot ezorit, (cooperativa regio
nal),
podemos deixar de mencionar també
Não
m a necessidade de uma frente
única
contra a
movimentos kibutzianos,

política interna e externa do
LIKUD

AMA

,
Nos encontramos agora com a
situação da união entre os movim
entos
kibutzianos ICHUD HAKVUTZUT VI=HA
KIBUTZ e o KI3UTZ HAMEUCHAD, . ambos
1
gados ao MAPAI
, Dentro desse contexto

os respectivos movimentos
nis Ichud Habonim e Jror, també
m devem participar dessa
união.

juve-

Esta choveret se propoem
a dar uma base do porque
dessa união, qual
a relaçao entre os partidos
políticos, movimentos kibutz
ianos e juvenis, 6 Como estes se est
ruturam: Alem de relatar
de
que
forma esta Jum
ção esta sendo fei

ta em termos mundiais,

6 aconselhavel que além
de se destribuir esta cho
veret para os cha
verim, esta, principalmente,
dev

e ser usada para peulá de kvu
tzá ou um
seminário devido a complexicadé
do tema que criará dificuldades
chanich entender
para o
por si -só.

dE ATZLACHA
VAADA CHINUCH
SNIF RIO
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Trecho retirado do informativo enviado pela mazkirut hatnua
Processo de União entre

ICHUD HABONIM e DROR

A Mazkirut Olamit que tomou posse em 23/7/80 esteve debatendo em ambito geral a união das duas tnuot. Apesar
das diferenças entre as duas tnuot no senttido histórico e
administrativo, o processo de união esta caminhando de uma
Este processo esta indo mais rapido na
forma realizadora.
Os acontecimentos em alguns países
Gola, do que em Israel.
sao:
Inglaterra - Já é um fato na região, e os tochniot em Israel

sao conjuntos

Brasil - Já egtão acontecendo tochniot conjuntos.

Nossos

shlichim em S.Taulo e Nio de Janeiro estão trabalhando em am
pas as tnjot. Os programas de Shnat Hachshars serão conjun
tos.

da junção, a
Argentina - Existe um consenso geral em termos
Os tochniot para 81 em Isqual ja esta sendo encaminhada.

rael se realizarao juntos,

Nos outros paisses a junção ja esta encaminhada, em

alguns lugares mais e em

amos no próoutros menos, mas espera

ximo ano todos ja  לtra pallando em conjunto,
Comemoração do Jubileu do movimento

Na Kfrica do Sul comemora-se este ano 50 anos com

ação.
pletos de sua funda
Na Australia completa 40 anos de existência.
No Brasil se esta programando uma grande messi ba
IM.
para comemorar 30 anos do DROR e 35 anos do ICHUD HABON

As atividades Ge preparação destas Jcstividades

estão injetando ânimo nos veteranos das cidades, vilas e

kibutzim para renovação da antiga Lisgação com o movimento,

Muito nos alexra ver a prontidão de ajuda no assunto,

6 8

vontade de se responsabilizar por parte da preparação dos
festejos.
Mazkir Hatnus
Bendi Segal
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MOVIMENTO

KIBUTZIANO

U Movimento

ciais,

A

Kibutziano tem como fins a organização de atividades so

culturais,

políticas,

comuns à todos os

kibutzim membros; a

prog

moção de assistência mútua 0 velar pele continuidade do movimento
e desenvolvimento do kibutz mediante a incorporação de novos membros
,
Com tal propósito o movimento kibutziano está ligado com movimen
tos
juvenis em Israel e na Golá,. O movimento juvenil não se apresen
ta, pois
como movimento independente, forma parte do movimento kibutzi
ano an qual
pertence como um dos seus ramos educativos, e como representante
desta

Federação na Golá.
São pois,

funções do movimento kibutziano:

1 - O desenvolvimento de uma atividade: colonizadora
membros das crescêntes e pujantes colonias comunistas. conjunta entre os
2 - À criação de colônias em todo o país , nas planícies,

nas zonas á
ridas, e na faixa costeira, de acordo com as necessidades
do desenvolvi
mento colonizador nacional, com o fim de contribuir com a planif
icação
econômica e com o fortalecimento da sua segurança e indepe
ndencia,
+

3 - À absorção ampla c constante de novos chaverim,
vindos de todasas
partes do mundo judeu; a incorporação de novos olim e de
residentes ve-

teranos com o propósito de incrementar a povoação
dos kibutzim e diver-

sificar sua estrutura humana, Converter-se em fator
decisivo na absor ção de olim no país.
4 - À promoção do desenvolvimento de todos os ramos produt
ivos e

fontes de trabalho e subsistência no kibutz:

a pesca, e os serviços públicos.

a agricultura,

as

a industria

O estímulo da incorp

oração dos chaverim no trabalho assalariado
na
economia nacional privada e da Histadrut, para
agilizar a capacidade ab
sortiv
a das colônias e do país todo.

5 - U mantenimento de um estado de alerta perma
nente em defesa da in-

depêndencia e soberania do Estado de Israel.

Organização das colônias para a auto-detesa, a defesa
das fronteiras
e seu suporte chalutziano a Tzavá Haganá Leisrael,
para contribuir para
o seu fortalecimento e estreitar os laços que o ligam
ao movimento trabalhista c colonizador.

6 - O estímulo à cristalizaçao do kibutz lGaluio

t, à armopizaçao de iy
deus de proveniencia diversa é sua assimilaçao perman
ente à vida kibu tziana,

com o intuito de desenhar uma fisionomia trabalhista
eretzisras

lita única com características sociais, culturais
e idiomáticas definidas,

7 - Dedicação constante & construção do paíd, apres
ervação da hegemo
nia trabalhista na direção dos assuntos estatais,
a promoção do kibutz
galuiot, o afiançamento da indepêndencia de Israel
e a implantação
no

país de um regime social progressista.
Apoio pleno as massas trabalhistas,

-

nhas políticas,

do campo e da cidade nas campa. -

gremiais e em sua atividade no mundo trabalhista
mundial

8 - Desenvolvimento das capacidades indiv
iduais e coletivas que

e cada kibutz; estímulo à elevação constante do nível devida sociapossuyl, &
conômico,

cultural e organisativo, para contribuir ao enriquecim
ento es
piritual dos chaverim, da vida kibutziana em geral,
e criar uma tradi —
çao judaico-trahalhista e socialista enraizada
nas experiências do povo
e do país, e ligada estreitamente as concepções
trabalhistas +95 país,

-

H0-

=

EU E O MOVIMENTO
A Tnuá (Movimento) é um mundo único. Indefi-

nível.
Somos uma micro-sociedade em constante
transformação, interagindo entre sie com 0 mundo
que nos rodeia. Comumente nos perguntamos se
estamos no caminho certo, ou até mesmo se temos
caminho. A resposta é a própria dúvida, uma incrível
necessidade e vontade de descobrir e aprender a
vida.

Uma vida diferente, onde jovens aprendem com

jovens a experiência que lhes falta. o nosso segredo
não está baseado no fixismo das idéias, mas sim na
sua revolução e discussão constante, um eterno jogo
de montar, desmontar, crescer.
Somos jovens. Educamos e aprendemos com os
mais velhos e com os mais novos. A experiência de
uns, a criatividade de outros, a ingenuidade (pura!)
dos mais novos, tudo presente na hora da formação
do indivíduo. E, é claro, as idéias, a cultura, a tradição, criando um elo de coerência entre nós, presente,

com o passado e futuro.

Passado e presente de Quarenta anos de maturidade e Juventude.
E é para o chaver mais antigo até 0 tzofé mais
novo que comemoramos nossa existência. Unica.
Indescritível.
ParabénsHabonim Dror. Aleh Veagshem.
Décio Krakauer

E
hi
É
1
ן

5%

שר ד

ג

|

ו

0

