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Our vision
The World Likud is an international bridge between the
Revisionist Zionists in Israel and the Diaspora with the aim
of strengthening and advocating Zionism through the values
and heritage of Ze’ev Jabotinsky.

Our mission
Our mission is to ensure that our leadership and values are
reflected in the National Institutions, to address the needs
and challenges that Jewish communities worldwide are
facing as well as ensuring that they have a voice in the State
of Israel.

Our values
The World Likud promotes the safety and defense of Jews
and Jewish rights worldwide, tirelessly fighting and
harshly condemning anti-Semitism and BDS. We work
towards strengthening the importance of Aliyah, as well
as the promotion of a proud Zionist and Jewish identity and
education. We unapologetically stand with Israel, asserting
the historic Jewish people's right to the Whole Land of Israel.

Dear Friends,
I am honored to open the 7th World Likud Conference.
We are privileged to hold the World Likud Conference during this important and
critical time in the history of Zionism.
The American recognition of Jerusalem as the eternal capital of the Jewish people and
the State of Israel, recognizing sovereignty over the Golan Heights and changing the
approach regarding our rights in Judea and Samaria are fundamental to fulfilling
our national outlook.
Part of what makes World Likud work so well are the countless local, regional and
international activities that bring together our members under one common mission
– fulfilling Zionism.
The values instilled by Rosh Betar Ze'ev Jabotinsky in his first students, resonate
in today's generation more than ever. The value of settling the Land of Israel in its
entirety, our inalienable right to be a free people in our land, the revival of our
language and culture, history and tradition continue to be the basis of our ideology.
World Likud activists from Israel and the Diaspora are at the forefront in realizing
the goals of Zionism, in settling in all parts of Israel, in countering Antisemitism
and in instilling a sense of national pride of each and every one of us.
World Likud will continue to make its mark in establishing uncompromising stances
regarding our right to the land, allowing zero tolerance for Antisemitic expressions
and incidents while expressing its principles and values in the national institutions
and the Zionist Congress.
I wish each and every one of us a meaningful, fruitful and relevant conference.
Tel-Hai!

Yaakov Hagoel
World Likud Chairman
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Hundreds of new immigrants participated in the Kenes Olim
Standing against BDS by encouraging the purchase of goods from
Judea and Samaria
Aliyah Day Celebrations at the Herodion and in Gush Etzion
Sponsoring petitions to promote Israeli sovereignty over the
Temple Mount
Bringing young adults from the Diaspora to mark 50 years since
the reunification of Jerusalem
Ideological tours throughout Israel
Assisting students and youngsters arriving from the Diaspora
Board of Governors meeting
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Activities in Israel

Activities Worldwide
Memorial delegations to
Poland
Combating Antisemitism

Sweden
Netherlands Norway

Regional ideological seminars
Branches worldwide celebrates
Israel’s Independence
Empowering the young
leadership abroad

Russia

משלחות זיכרון לפולין

Belarus

Ukraine
United Kingdom
Poland
Belgium
Moldova
Switzerland
France Austria
Hungary
Romania
Italy Serbia
Georgia
Portugal Spain
Turkey Azerbaijan
Tunisia Greece
Bulgaria
Morocco

Canada

Promoting anti-BDS protests
Pro-Israel rallies

פעילויות בעולם

Luxembourg

United States
Mexico
Guatemala
Costa Rica
Panama Venezuela
El Salvador Colombia
Peru

Montenegro

מאבק באנטישמיות
BDS הפגנות נגד
עצרות תמיכה בישראל
סמינרים אידיאולוגיים
סניפי העולם חוגגים עצמאות לישראל

India

העצמת ההנהגה הצעירה ברחבי העולם

Brazil

Chile
Uruguay
Argentina

South Africa

Australia

פעילויות בישראל

צילום :אלימלך קרזן

מאות עולים חדשים השתתפו בכנס עולים
מאבק נגד  BDSדרך עידוד רכישת מוצרים מיהודה ושומרון
חגיגות יום העלייה בהרודיון ובגוש עציון
עצומה לקידום ריבונות ישראלית בהר הבית
הבאת צעירים מהתפוצות לציון  50שנה לאיחוד ירושלים
סיורים אידיאולוגים בכל רחבי ישראל
ליווי לסטודנטים וצעירים המגיעים מחו"ל
כינוס חבר הנאמנים

החזון שלנו
הליכוד העולמי הוא גשר המחבר בין ישראל לקהילות היהודיות
בתפוצות וחבריו פועלים כממשיכי דרכו של ראש בית״ר ,זאב
ז׳בוטינסקי.

המשימה שלנו
המשימה שלנו היא להבטיח שהמנהיגות והערכים שלנו יבואו לידי
ביטוי במוסדות הלאומים ולזקק את הצרכים ואת האתגרים העומדים
בפני חברינו בקהילות היהודיות בעולם ולהבטיח שקולם יישמע
במדינת ישראל.

הערכים שלנו
אנו בליכוד העולמי מחזקים את יהודי התפוצות במאבק על זכויותיהם
לביטחון אישי ולהגנה .אנו מגנים את גילויי האנטישמיות ואת ארגוני
החרם על ישראל ,ה BDS-ונלחמים בהם ללא לאות .אנו פועלים
לעידוד העלייה ,כמו גם לקידום זהות וחינוך ציוני ויהודי .אנו פועלים
לחיזור ההתיישבות בכל רחבי הארץ ומבטאים את זכותו ההיסטורית
של העם היהודי על ארץ ישראל השלמה.

חברים יקרים,
אני מתכבד לפתוח את ועידת הליכוד העולמי השביעית.
זכינו לקיים את ועידת הליכוד העולמי בימים קריטיים והיסטוריים בתולדות הציונות.
ההכרה האמריקנית בירושלים כבירת הנצח של העם היהודי ומדינת ישראל ,החלת הריבונות על
רמת הגולן ושינוי הגישה החד צדדית בנוגע לזכותנו על יהודה ושומרון מהווים מרכיבים יסודיים
בדרכנו להגשמת השקפתנו הלאומית הלכה למעשה.
הליכוד העולמי נמדד בין היתר באין ספור פעילויות מקומיות ,יבשתיות ובינלאומיות אשר
מאגדות את נציגיו תחת עשייה משותפת אחת – ציונות.
הערכים אותם השריש ראש בית"ר זאב ז'בוטינסקי בקרב תלמידיו בני דורו ,מחלחלים ומוצאים
רלוונטיות לבני דורנו יותר מתמיד .ערכי ההתיישבות בארץ ישראל על כל חלקיה ,זכותנו הבלתי
מעורערת להיות עם חופשי בארצנו ,תקומתנו וחידוש השפה והתרבות ,ההיסטוריה והמסורת
ממשיכים להוות הבסיס האידאולוגי של תנועתנו.
פעילי הליכוד העולמי מהארץ והתפוצות הם חוד החנית בהגשמת הציונות ,בהתיישבות בכל
חלקי ישראל ,במאבק באנטישמיות ובגאווה הלאומית של כל אחת ואחד מאיתנו.
הליכוד העולמי ימשיך להטביע את חותמו בביסוס עמדות בלתי מתפשרות בכל הנוגע לזכותנו
על הארץ ,בנקיטת אפס סובלנות לביטויים ואירועים אנטישמיים תוך בהבעת עקרונותיו וערכיו
במוסדות הלאומיים ובקונגרס הציוני.
אני מאחל לכל אחת ואחד מאיתנו ועידה פורה ועניינית.
תל – חי!
יעקב חגואל
יו"ר הליכוד העולמי

התמונה של יוסף טרומפלדור באדיבות מוזיאון חצר תל חי

דו״ח פעילות 2020

