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תנועת בית"ר שואבת עקרונותיה מתוך הציונות ,מחזונו
של זאב ז'בוטינסקי ומערכי מגילת העצמאות .היא
מחנכת בני נוער וצעירים לחלוציות ולהגשמה ברוח
ההדר הבית"רי.

החינוך בתנועה הוא במסגרת של "נוער מחנך נוער".
בוגרי שכבת המנהיגות )בגיל התיכון( שעברו הכשרה
מתאימה ,הם היוזמים והמובילים את הפעילות במעו"ז
ובקהילה.

תנועת בית"ר הוקמה בשנת  1923בריגה ,לטביה ,ומאז
היה רעיון ההקמה של מדינה עברית עצמאית ,למוקד
לכל פעולותיה החינוכיות והמעשיות .בית"ר קראה מאז
ומתמיד למעשים )אקטיביזם( ,וחניכיה יצאו ראשונים
לעבודה ולהגשמה ציונית :כחלוצים בפלוגות הגיוס ברחבי
ארץ ישראל; כלוחמים במרידות בגטאות וכמובילי מרד
גטו ורשה במסגרת האצ"י; כלוחמי מחתרות בדרך לכינון
המדינה; ועד הקמה וביסוס של עשרות נקודות יישוב
ברחבי הארץ.

בבית"ר מאמינים כי בכוחו של הנוער להוביל ולשנות
את המציאות וכי "נוער  -זהו חלק מיוחד של המכונה
הציבורית ,הגלגל המניע ,המוציא את המכונה מנקודת
הקיפאון שלה ,מן "הנקודה המתה" ...גלגל המנוף בחיי
הציבור  -זהו הנוער" )ז .ז'בוטינסקי(.

רועי מוסט
מנכ"ל
בית"ר הנהגה עולמית

תמר טננבאום
מנכ“ל
בית“ר הנהגת ישראל

כיום בית"ר הינה תנועה חינוכית ציונית הפרוסה
בעשרות סניפים )מעו"זים " -מעון זאב"( בארץ ובעולם.
היא מחנכת את חניכיה לערכים ברוח משנתו של
ז‘בוטינסקי  -חיזוק התודעה הלאומית בקרב הנוער,
הנחלת ערכי אהבת העם והארץ ,עידוד עלייה וסיוע
בקליטתה ,דמוקרטיה ,חתירה לצדק חברתי ,גישור
על שסעים בחברה הישראלית ,התיישבות ושירות
משמעותי בצה"ל.
צביונה המסורתי של התנועה וערכיה הלאומיים מביאים
לחיבור טבעי ומשמעותי בחברה הישראלית :נוער חילוני
ונוער דתי ,עולים עם ותיקים ,ישראלים מהעיר ומהכפר,
מהמרכז ומהפריפריה – כולם פועלים יחדיו במפגש
קבוע ובלתי אמצעי למען הקהילה שבה הם חיים.

עיצוב בול ,מעטפה וחותמת :אסנת אשל
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Betar - World Zionist Youth Movement
Betar is an international Zionist movement that
educates and inspires Jewish youth for the
purpose of strengthening the State of Israel and
Jewish communities around the world. Betar
focuses on the pioneering spirit and draws its
core values from the tenets of Zionism, from
Ze’ev Jabotinsky's vision and from the principles
of Israel's Declaration of Independence.

SPECIAL CANCELLATION חותמת אירוע להופעת הבול

The Betar Movement was established in Riga,
Latvia in 1923 and since its inception, Betar
has focused its outreach and educational work
on the notion of founding and strengthening an
independent Jewish state in Israel. Embracing an
activist spirit, Betar members have spearheaded
various Zionist achievements, which include
recruiting Jews to immigrate to Eretz Israel,
leading revolts in Jewish ghettos during WWII,
participating in the underground fight to establish
the modern State of Israel and establishing
dozens of communities throughout Israel.

Above all, Betar continues to promote Jabotinsky’s
belief that young people possess immense power
to lead, to shape our future and to strengthen
both the State of Israel and the Jewish community
around the world.
Roi Most
Director-General
World Betar

Tamar Tanenbaum
Director-General
Betar Israel

Today, Betar’s educational programming
shares Ze’ev Jabotinsky’s teachings with the
newest generation of Jewish youth at dozens
of educational centers throughout the world.
Betar’s programs encourage the following core
activities:
• Strengthening national Zionist consciousness
among Jewish youth.
• Instilling love for both the people and the land
of Israel.
• Striving for social justice and strong democracy.
• Encouraging Aliyah to Israel.
• Creating stability on the ground by settling
all areas of Eretz Israel.
• Serving in and strengthening the IDF.
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