LEGENDA:
- Temas
- Questionamentos
- Objetivos
- Mídia (filmes, vídeos, livros, textos, músicas e etc.)
- Dicas práticas e culturais
- Para o peil
ÓTICA DE CONTEUDO
MÓDULO SIONISMO E ISRAEL

- Terra de Israel ao longo da historia
- QOC saibam que a terra de Israel já passou por vários dominios e que cada qual
acrescentou com seus costumes e sua cultura.
- Vídeo “This Land is Mine” (link)
- Diferentes momentos históricos:
- QOC conheçam os diferentes momentos históricos da terra de Israel,
- Estudando os diferentes contextos históricos e utilizando-os de forma educativa
para os chanichim.
- Hebreus
- Gregos
- Romanos
- Árabes
- Cruzados
- Império Turco-Otomano
- Mandato Britânico
- Judeus e a Terra de Israel
- Os judeus têm algum direito inerente a terra de Israel?
- O que nos liga a terra de Israel?
- Algum outro povo também tem direito inerente a terra de Israel?

- Shoá e Israel
- QOC saibam que o espírito sionista esteve muito presente no contexto da Shoá.
- QOC entendam as influências que a Shoá teve em Israel, tanto na sua criação como
nos seus primeiros anos.
a) Tnuot na Shoá
- QOC saibam que as tnuot seguiram ativando ao longo da Shoá.

- QOC saibam que algumas tnuót optaram pela revolta armada e outras por
seguir educando os jovens.
- Os líderes do levante de Varsóvia.
- As peulót nos guetos.
- A Chazit seguiria existindo em um contexto de Shoá?
b) Aliá Beit
- QOC conheçam o Livro Branco de 1939.
- O que foi e qual sua causa.
- QOC entendam a dificuldade que os líderes sionistas tiveram para trazer os
sobreviventes e fugitivos europeus para Israel.
- O Navio Êxodus e outros
c) Sobreviventes
- QOC entendam a problemática que Israel passou para receber os
sobreviventes enquanto se ocupava em desenvolver-se.
- Campos de refugiados, racionamento de comida...
- Os sobreviventes deviam ter lutado na Guerra de Independência?
- Como olhar para os sobreviventes?
- Fracassados por não se rebelarem ou heróis por terem sobrevivido?
d) 1961: Julgamento de Eichmann
- Mudança na forma que os israelenses enxergavam os sobreviventes.
- Os sobreviventes na atualidade
- Muitos em situações precárias
- Israel deve dar tratamento diferenciado para os sobreviventes?

