LEGENDA:
- Temas
- Questionamentos
- Objetivos
- Mídia (filmes, vídeos, livros, textos, músicas e etc.)
- Dicas práticas e culturais
- Para o peil
ÓTICA DE EXEMPLO
MÓDULO SIONISMO E ISRAEL
Visão
Alcançar em nossa Medinat Israel uma sociedade baseada nos princípios de respeito,
liberdade, justiça social e consciência ambiental, que atue constantemente por sua melhoria e
sirva de exemplo para o mundo. Alem disso, assegurar a existência e continuidade de um povo
judeu consciente de sua identidade.

- Sionismo e a nossa busca por uma Medinat Israel exemplar
- QOC conheçam a nossa visão, analisem e crítiquem sua validade e coerência.
- QOC entendam que também cabe a eles decidir quais os maiores objetivos da Chazit.
- Por que Medinat Israel?
- Como, de fato, podemos construir a Medinat que almejamos?
- Analisando e questionando a nossa Visão:
a) “Baseada nos princípios de respeito, liberdade, justiça social e consciência
ambiental”.
- Os quatro valores citados acima são suficientes para uma Medinat
Israel digna de ser exemplo para o mundo?
- Quais valores estão faltando?
- A relatividade dos conceitos:
- O que queremos dizer com respeito, liberdade, justiça social e
consciência ambiental?
- O quanto nossa peilut se respeita e o quanto respeitamos nossos
chanichim?
- Deixando de ser hipócritas: em nossa educação, damos um real valor a
consciência ambiental? O quanto nós, peilim, sabemos e fazemos no diaa-dia para querermos levar essa consciência ambiental para Israel?
b) “Assegurar a existência e continuidade de um povo judeu consciente
de sua identidade”

- Isso está relacionado com a nossa busca por uma sociedade
ideal?
- É possível um peil que não concorda com a visão estar na
Chazit? E se estiver, deve dar peulot de sionismo?
- Como construir uma Medinat exemplar?
- Temos claro nossa Israel ideal?
- Te-lo de forma aberta e relativa nos limita ou nos fortalece?
- Revolução dos hábitos
- Nós somos, na Chazit, o ideal que queremos levar para Israel e para o
mundo?
- Aliá
- A medinat Israel exemplar deve ser uma construção de todo o povo judeu ou
somente de israelenses?
- A aliá como única forma de realizacão nos limita ou nos fortalece?
- É possível contribuir significativamente para a construcão de Medinat
Israel sem morar lá?
A visão externa sobre Israel:
- QOC entendam que toda a ação constrói uma imagem externa.
a) Israel na ONU:
- Qual o poder de influência que Israel exerce na ONU?
- Entendendo as consequências políticas da relação Israel-EUA
- Resolucões contra Israel
b) Israel na Midia:
- QOC entendam as diferentes visões que o mundo tem de Israel
- Esquerda mundial e a posicão contrária ao sionismo e Israel
- Por que a esquerda, atualmente, toma tal posicão?
- Como ser de esquerda e sionista, nos dias de hoje?
- Perseguicão da mídia: existe?
- QOC entendam que tanto israelis quanto palestinos se veem
perseguidos pela mídia
c) Hasbará
- “Hasbará = Esclarecer”. Existem verdades para serem esclarecidas ou o que
existem são narrativas?
- QOC busquem se informar sobre Israel com material variado e de qualidade,
sem se prender em preconceitos.
- QOC entendam o racional do processo de hasbará e como ele é aplicado
atualmente
- Devemos apoiar Israel incondicionalmente?

- Aceitar os próprios erros e desculpar-se não é um fator
necessário para se tornar um exemplo?
d) Judeofobia
- Diferenciando os termos antissionismo e antissemitismo.
- Antissionismo e antissemitismo estão relacionados?
- O antissionismo representa a nova face do antissemitismo?
- Or LaGoym
- QOC analisem acoes israelenses e questionem se elas compoe atitudes de um
país que quer ser exemplo para as outras nações.
- O que significa o conceito de Or LaGoym?
- Nossas práticas devem representar nossos ideais ou se aproximar do
que é mundialmente tido como exemplar?
a) Justiça Social
- Sefaradi e ashkenazi
- Questão dos Beduínos
- A questão dos imigrantes ilegais
- Questões de refugiados
- Protestos Classe Média
- Cidadania Palestina
b) Consciência Ambiental
- Preservacao do Mar Morto
- Reciclagem de agua e irrigacao (I Gudan)
- Fazenda de permacultura: Hava veAdam Ecologit
- KKL
c) Liberdade
- Liberdade de expressão
- Liberdade de culto
d) Israel em outros paises:
- Israel na Africa
- Israel nos territórios Palestinos
- Questionando a forma como Israel lida com a questão palestina
- Israel e o Brasil

