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Você já leu a primeira apostila do Eitan sobre os Cem anos do Movimento

Sionistaassistiu vídeos sobre o assunto, foi na Yetzirá...mas não está

conseguindo saber o que fazer com isto?! Talvez você só precise de um

empurrãozinho! Para você nós estamos lançando este material. Uma

coletânea de atividades sobre este tema.

Se você não leu a apostila, não conhece o assunto, mas precisa dar uma

peulá. Para você também nós fizemosesta apostila.

Se você não precisa bolar nenhuma atividade, não se interessa pelo

assunto, mas quer dar uma de intelectual...Ok, você também pode usaresta

choveret.

Este material pode servir de introdução para muitas outras idéias que você

poderá desenvolver. Lembre-se, para criar, temos que trabalhar.
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CORRIDA MALUCA

Idade: 12- 13 anos

Tema: conhecimentos gerais sobre sionismo, Judaísmo e Israel.

Material: 1 tabuleiro feito de cartolina

 
 

  



4peças coloridas

1 dado

Dbjetivo: atravessar o tabuleiro e chegara Israel.

Divide-se 9 grupo em 4 subgrupos e todostiram o dado para ver quem começa, determinando

a prdem do jogo.

O grupo que começa deve escolher um número referente a perguntas que estão com o

macrich. Faça em torno de 35 perguntas no mínimo.

As questões deverão abordar temas como Israel. judaísmo e sionismo.

Se D grupo acertar a resposta terá o direito de jogar o dado e andar no tabuleiro; caso

contrário a pergunta é passada de grupo em grupo até que um responda, podendo assim,

andar uma casa no tabuleiro.. Se nenhum dos grupos acertar o jogo continua,e o próximo

grupo-escolhe um número.

No tabuleiro existem algumas casas com símbolos, cada um corresponde a uma tarefa ou

prenda:

--החההה O grupo que cair nesta casa poderá escolher um novo número, jogando novamente o

dado se acertar a resposta.

gg88 Volta 3 casas no tabuleiro
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476% Paradadie 1 rodada para férias

8888 Pula 3 no-tabuleiro

60696 Prisão, o grupo ficará detido por 1 rodada.

Perguntas

1- Quem foi Dreytuss?

2- Como era chamado o diário que Hertzl escrevia?

3- De quem é o livro "O Estado Judeu'?

4- Onde e quando realizou-se o 1º Congresso Judaico?

5-0 que é sionisme: político ?

6-Quem é o principal representante do sionismo político ?

7-O queé sionismo socialista ?

8-Quem era o pricipa! representante do sionismo socialista ?

9-Quem eram os Poalei Tzion?

10-O que era a histadrut?

11-O que era o Mapam ?

12-O que era o Mapai ?

13- Quem escreveu "Nossa plataforma"?

14-O queera sionismo revisionista?

15-Quem era o principal representante do sionismo revisionista?

16-Que movimento Jabotinsky fundou?

17-O que é sionismorealizador?
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18-Quem eram os chalutzim?

19-Quem era o principal representante do sionismo realizador?

20-De quem era a frase:

"VIEMOS À TERRA DE ISRAEL PARA COSTRUIR E NOS RECONSTRUIR NELA".

21-O queera sionismo territorialista?

22-Em que consistia o plano Uganda?

23-Qual o principal representante do sionismo territorialista?

24-O que é sionismo religioso?

25-Quais os principais representantes do sionismo religioso?

26- O que era o sionismosintetico?

27-Qual o principal representante do sionismo sintetico?

28-O que era a declaração Balfour?

29-Qual o nome do 1º presidente de Israel?

30-0 que é o KKL?

31-Quem eram os Biluim?

32Quem foi o Barão Rothschild?

33-O0 que era o hashomer?

34-0 que é kibutz?

35-Quando foram as 1º,2º,3º 4º e 5º aliot?

Respostas

1-. Oficial do exército Francês, judeu, acusado injustamente por espionagem preso.

2-A Questão Judaica.
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3-Theodor Hertzl

4-Basiléia 1897.

5-Corrente sionista que buscava na politica e nos acordos governamentais a condição para

realização da alia em massa.

6-Max Nordau.

7-É a corrente sionista que aspirava a redenção nacional do povo judeu atraves da fusão do

sionismo com o socialismo.

8-Beer Borochov.

9-Imigrantes vindos da Russia apos a rev. de 17.

10-União de trabalhadores.

11-Partido operario unido.

1 2-Partido dos operarios de Eretz Israel.

13-Borochov:;

14-Corrente sionista que advogava um estado judeu que se estendesse pelas duas margens

do Jordão;apoiavam a luta armada contra o mandato britanico.

15-Vladimir Zeev Jabotinsky.

16-Betar.

17-Corrente sionista de carater trabalhista.

18-Os pioneiros que iam a Israel .cultivar a terra.

19-Aaron David Gordon.

20-Gordon.

21-Movimento que apoiava a colonização maçica dos judeus em quaquerterritorio.

22-Na colonizaçao de Uganda como refugio para os judeus (sionismo territorialista).

23-Israel Zangwill.

24-Pregava o renascimento da nação judaica baseada nas leis da Torá.
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Z5-Shimshom Raphal Hirsh e Rabino Abraham Issac Kook.

2B-A junção do sionismo prático e político.

Z7-Chaim Weizman.

28-Reconhecimanto da magestade britânica do direito do povo judeu a um lar na palestina.

28-Chaim Weizman.

3D-Drganização atualmente responsável pelo reflorestamentode Israel.

3%4-Colonizadores russos que foram para Israel na 1 alia.

32-Banqueiro alemão que ajudoufinanceiramente a colonização de Israel na época dos biluim.

33-Sistema de defesa judaico em eretz Israel.

34-Tipo de fazenda comunitaria auto-suficiente.

35-1. (1882-1904)

2:(1904-1914)

3º (1919-1923)

4º (1924-1928)

5º (1929-1939)
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Participar ou não Participar

Esta ativinianefala sobre a opção departicipar ou não no

Primeiro Congresso Sionista, realizado na Basiléia em 1897, sob

 

a direção de Theodor Herzl.

Lembre-se que judeus de diferentes linhasreligiosas e provindos

de niifererdespaíses pensavam ( e ainda pensam ) de diferentes

maneiras sobre o Sionismo. A partir disto deve-se procurar pensar

bem sobre-suadecisão de apoiar ou não às idéias de Herzl.

A apostila 1, “Uma idéia toma forma” fala um pouco sobre as

diferentes correntes de pensamento sobre o sionismo. Ela pode

ajudar יו a atividade e elevando o nível das

discussões.

idade: 14 anos

duração: 1ha1:30h

 

objetivo:

Levar os participantes a compreenderem a mudança que o

Primeiro Congresso Sionista causou na dinâmica do povo judeu.

Desenvolvimento

Entregue a cada um dos participantes documentos de identidade

com os dados do personagem queele deverá assumir.

Entregue a cada um, um convite para participar do Congresso
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Sionista. Procure: redigiio de maneira a explicar o objetivo do

Congresso.

Peça a cada um que, pensando como o personagem que

representa, decida será ou não participar do encontro.

Cada um deverá escrever uma carta para Herz com sua resposta

e sua razões.

O grupose reúne, lê-se algumas resposta e pede-se que outros

as comentem.

Começa a discussão.

Levante algumas questões como: o povo judeu tem realmente um

problema?

Não será perigoso umamanifestação tão grande em nome desta

idéia?

O povo judeu quer uma patria para si, então será que ele tem o

direito de viver em outros países?

*O madrich deve estudar alguns pontos para fomentar a

discussão. Quanto melhor preparado estiver o madrich, melhor

será a Peula.

Quando sentir que vários pontos foram levantados e discutidos a

atividade deverá ser interrompida. Não permita que ultrapasse

1:30 h.

Se possível, logo após, faça uma afsaká ( intervalo ) servindo

comes e bebes como a finalização do Congresso.

Cn

sima
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Documentos de Identidade

Funka Weiss

nascimento: 5 de maio de 1874. Odessa. Rússia
educação tradicional. liberal

idiomas: idish. russo

estado civil: solteira

profissão: enfermeira

Moshé Perl

nascimento: 18 de agosto de 1876. aldeia de Pinsk. Polônia
educação ortodoxa

idiomas: idish
estado civil: casado. tem quatro filhos . 9 -
profissão: ?. à noite estuda no Kolel Congresso na Basiléia, 1897

  
Semci. do

 

Léon Golomb ( nome antenor: Leiv)

nascimento: 6 de agosto de 1877. Minsk. Rússia
educação ortodoxa

idiomas: idish. russo e alemão

estado civil: solteiro

profissão: estudante de filosofia na Universidade de Berlin e para se mantertrabalha numa editora

Karl Deutsh

nascimento: 23 de maio de 1870. Viena. Áustria

educação liberal

idiomas: alemão

estado civil: casado. tem umfilho

profissão: advogado

Moshé Sason

nascimento: 4 de maio de 1866. Mishkenot Shaananim

educação tradicional religiosa
idiomas: hebraico. turco e ladino

estado civil: casado. tem três filhos

profissão: dono de um armazém

Yaakov Cohen
nascimento: 30 de junho de 1874. Líbano

educação: liberal tradicional
idiomas: hebraico. turco e francês

estado civil: casado. tem 3 filhos

profissão: médico

Yoel Davidson

nascimento: 3 de março de 1860. Odessa. Rússia
educação ortodoxa

idiomas; idish. russo. hebraico. francês

estado civil: solteiro

profissão: agricultor em Petach Tikva ( Eretz Israel)
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Albert Stei n

nascimento: Plunsk, Polônia

educação: tradicional religiosa

idiomas: russo. idish e espanhol

estado civil: solteiro
profissão: agricultor nas colônias judaicas em Entre Rios. Argentina

Karl Haim

nascimento: Paris, França

educação liberal

idiomas: francês. inglês e hebraico

estado civil: casado. tem dois filhos
profissão: engenheiro agrônomo. dirige as obras do Barão Rothschild em Zichron Yaakov( Eretz Israel)

Dina Bell

nascimento: + de dezembro de 187+. Londres. Inglaterra
educação tradicional liberal

idomas: hebraico e Inglês
estado civil: casada com doisfilhos

profissão: professora de judaismo

Isaac Brown

nascimento: 6 de setembro de 1872. Manchester. Inglaterra
educação tradicionalliberal

idiomas: inglês

estado civil: casado com dois filhos
profissão: bancário

Charles Levi

nascimento: 9 de janeiro de 1869, Paris. França
educação liberal

idiomas: francês. alemão é inglês

estado civil: casado. tem umfilho

profissão: jornalista

Yehuda Stavsky

nascimento: 8 de abril de 1877. Lodz. Polônia

educação ortodoxa chassídica
idiomas: hebraico e idish

estado civil: casado com 3 filhos

profissão: comerciante têxtil
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modelo de convite. Você pode xerocá-lo e recortar.

     

      



 

Debateemireosrepresentantes das

correntesdiosismismo.

Idade: 17/1B anos.

O sionismo foi , desdeDseu principio , um movimento nacional de caráter amplo, abrangendo

diversas correntes ideológicas e sociais .Daí a diferença entre o sionismo "político", "espiritual",

“religioso”, "sintético", "revisionista”, e "socialista".

Objetivo: Que todos os participantes conheçam um pouco sobre cada corrente do sionismo.

Serão necessários 8 madrichim para dar a atividade.Um deles será o mediador do debate - e
3

os outros sete serão representantes das correntes sionistas.

Correntes e seusrepresentantes:

1-Sionismo Político- Max Nordau.

2Sionismo Socialista- Borochov.

3-Sionismo Revisionista - Jabotinsky.

4-Sionismo Realizador- Gordon.

 

5-Sionismo Territorialista- Zangwill.

6-Sionismo Religioso- Shimshom Raphael Hirsh ou Rabino Abraham Issac Cook.

7-Sionismo Sintético- VWeizman.

EITAN
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* É importante que cada madrich que vai estar participando como representante saiba bastante

We

5



  

sobre sua corrente sionista.

Cada personagem terá 3 minutos para apresentar suas idéias. Durante esse tempo o público

escreverá perguntas que serão entregues ao mediador e repassadas aos representantes no

final de todas as apresentações.

O tempo de resposta a cada pergunta é de 2 minutos.Os personagens poderão fazer

perguntas uns aos outros.
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Sionismo x Racismo

LEI DO RETORNO

 

" Todo judeu tem direito a imigrar para Israel"

Objetivo: Discutir entre o grupo se a Lei do Retorno é Racista.

Material: cópias do texto abaixo.

1- Jaime, cansado da sua rotina no Brasil, resolveu passar um tempoviajando pela

Ásia. AO chegar em Israel descobriu com um amigo que pelo fato de seus avós

paternos serem judeus ele poderia viver em Israel e ainda receberia uma ajuda

financeira, casa, comida e ulpan (curso de língua hebraica) da sochnut.

2- João e Sarah eram um casal debrasileiros que levavam uma vida normalaté o dia

em que durante uma viagem para

o

litoral tiveram sua casa assaltada, roubaram

quase tudo do casal. Assustados com a violência do país, e preocupados com o futuro,

procuraram saber da possibilidade de imigração para Israel. João descobriu que por

ser casado com Sarah, que era judia, poderia fazer aliah e o casal receberia a

cidadania israelense e a ajuda da sochnut normalmente.

3- Jacó e Cristina namoravam já a muito tempo, mas Cristina sabia que era um sonho

jegue
17
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de Jacó ir morar em Israel ainda este ano, preocupada, Cristina procurou o

Departamento de Aliah da Unificada para saber o que era necessário para poderir

junto com Jacó. Cristina descobriu que só poderia ir legalmente se fosse casada com

«Jacó ou fizesse uma conversão ao judaísmo, mesmo sendo com um rabino reformista.

4- Madalena é devota da seita "D'us é nosso Senhor" e tem vontade de ir viver em

Israel, para estar mais perto do coração de Jesus. A única forma de Madalena poderir

morar em Israel é comprando uma passagem de avião e chegando lá regularizar seus

documentos pedindo uma mudança de cidadania. Mesmo queela consiga a cidadania

israelense,ela não terá direito nenhum a ajuda da sochnut.

Depois de lido o texto o grupo é dividido em dois menores; um terá que preparar

argumentos apoiando a Lei do Retorno e o outro, criticando essa Lei.

- OS argumentos terão que ser o mais convincente possível a fim de convencer

um grupo ao outro;

- no final junta-se os dois grupos sentados em roda, onde cada chanich terá que

dizer sucintamente o que pensa a respeito da sicha.
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TEQUERE A MAÇÃ?

itiadie: 12-13amos

 

Tema: Disputa pela Terra

Material: 1 maçã

Brariolinas

1 xeneta

São escolhidos seis chanichim que terão que representar diferentes personagens, mas que

brigarão pela posse da mesma maçã.

Cada um tem um motivo para acreditar que a maçã lhe pertence, e terá que convencer ao

resto.

Um de cada vez se apresenta e conta sua história, no final de cada história os chanichim farão

perguntas e, na finalização de todas as apresentações, cada chanich ouvinte escolherá a que

acha mais coerente e justificará a escolha.

Depois que todos falarem, o madrich fará uma comparação entre a maçã a Terra de Israei, que

também é disputada por vários povos.

 EITAN | 19
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História dos personagens: ( cada chanich terá que, com a ajuda do madrich, desenvolver seu

personagem)

1. A Terra onde nasceu amaçã era habitada pelos ancestrais.

2. Responsável pela tecnologia no plantio das macieiras.

3. Vive hoje em dia, no lugar onde foi plantada a maçã.

4. Trabalhador que cultimm a árvore.

5. É mais forte e pode usar a força para conseguir a maçã.

6. Tem dinheiro e quer comprar a maçã a qualquer custo.
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O Congresso Sionista.

 
 

 

 Idade: 14 anos em diante.
  

Duração: de três horas a um dia.

Objetivos: 1- Conseguir que os participantes compreendam a profundidade que implicou a

reunião do 1º Congresso Sionista na historia do povo judeu. 2-Expressem suas idéias e

sentimentos em relação ao sionismo.

DESENVOLVIMENTO: Simulação do Congresso Sionista. - A Questão Uganda.

Esta atividade poderealizar-se como um sensível jogo de simulação de duas ou três horas

ou bem como uma atividade de dia inteiro , para um grupo de pelo menos 40 participantes.

Uma semana antes da atividade reparte-se aos participantes , convites ao congresso.

DIVISÃO PARA O JOGO:

5 grupos que representam diferentes correntes de pensamento.

1 secretário geral do congresso ( um dos madrichim).

Hertzl (um dos madrichim).

1-3 ajudantes, de acordo com o tamanho do grupo ( preferivelmente madrich).

2-5 jornalistas ( chanichim).

RECURSOS:

21
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-Uma sala grande que possa servir para a reunião plenária de todos os participantes.

Decorada e preparada com antecedência ; microfone; bandeiras ; cameras de televisão

nacional e internacional ; placas com informações;

identificação para os oradores e etc.

-Uma sala de entrada grande o suficiente para receber aos que vão chegandoe para realizar

os intervalos. Esta habitação também deve ser decorada com antecedência.

-5 quartos de trabalho identificados.

-Sala de jornalismo.

-Sistema de T.V. em circuito fechado , pode preparar você mesmo com vários vídeos

conectados em paralelo ,2 câmaras de vídeos e 2 a 4 gravadores.

-2 a 3 computadores ( se você tem possibilidade internet , poderá usufruir).

-Cartolina , papel, lápis e materiais para a criação de pôster e adesivos.

-Um craca identificatorio e uma pasta para cada um dosparticipantes.

-Um envelope por participante , dentro de cada , um cartão verde e um vermelho.

-Duas urnas para colocar os votos.

NO DIA DA ATIVIDADE.

1a Etapa. 1 a 45 minutos.

Todos os convidados começam a chegar ao congresso e devem dirigir-se aos postos de

inscrição , onde se encontram os “ajudantes” que realizarão a inscrição.Se for possível instala-

23
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se2 ou 3 computadorese realiza-se a inscrição

através deles . Prepara-se com antecipaçãoa lista dos participantes para poderverificar se as

PESs0as que chegam estão convidadas e tem direito a voto. ( como sempre nestes

acontecimentos existe quem querparticipar mas não foi convidado) .Cada candidato deve

entregar seus dados pessoais e apresenta seu documento de identidade a fim de ratificar o

mesmo , e logo recebe sua pasta e seu craca identificatorio onde constara seu nome e o

Baupo a que pertence.

agrupo Eterizarei.

“fSrupo dos Sionistas da Rússia.

“Grupo Territorialista.

“(Grupo da Europa Ocidental.

“Grupo de diferentes países.

“Cada participante devera buscar ao resto dos membros do seu.

*Cada grupo se reunira em seu quarto estipulado e recebera de um dos ajudantes uma folha

com os dados relevantes a seu grupo.

*Da-se uns 15 minutos para que o grupoleia a folha e entenda sua posição.

2º Etapa - uma hora - Abertura do Congresso Sionista.

-Depois da inscrição e da reunião dos grupos , o secretario Geral anunciara pelo microfone o

início do Congresso e pedira aos participantes que se dirijam ao salão principal.

-O secretario Geral iniciara a sessão plenária com um breve discurso e a entonação do Hatikva

, e pedira a Hertzel que dirija palavra ao Congresso

-Hertzel começara seu discurso; Opção A : Projeta o primeiro capitulo da serie “Colunas de

EITAN
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Fogo “ate2momento em que Hertzl faz seu anuncio sobre Uganda. Opção B : Hertzl se dirige

ao Congresso, em suas palavras para ênfase especial sobre os últimos acontecimentos que

afetaram ap povo judeu, principalmente o Pogrom de Kishinev! sucedido em 19 de abril e

relatara acerca do fracasso das negociações com o sultão Turco e o começo das negociações

com a Grã-Bretanha 'destacando

o

fracasso do programa El Harish na península do Sinai.

Agora Hertzi apresentara a opção Uganda. Ao concluir seu discurso pedira que se realize uma

votaçãopara decidir se deve ou não enviar a Uganda uma delegação que estude o tema e

investigue as possibilidades da colonização judia no lugar.

1- Dia 19 de abril de 1903 , aconteceu o Pogrom de Kishinev , foram assassinados 48 judeus

da cidade , 600 feridos e 1500 lojas e negócios foram saqueados. Na cidade viviam

aproximadamente 50.000 judeus e 60.000 cristãos

3º Etapa -2 horas.

12 meia hora.

-Os grupos se retiram da sala principal ao seus quartos de conferencia. Cada grupo deve

determinar sua posição com respeito a proposta de Uganda para apresenta-las posteriormente

na Plenária.

-Os ajudantes entregam a cada grupo folhas de trabalho com as diferentes posturas

expressadas no Congresso para que cada grupo possa consolidar sua posição.

-É muito importante dar a cada grupo todas as posições para que possam estruturar suas

idéias em relação a ideai dos demais.

2º meia hora.

-Todos os grupos preparam sua campanha de esclarecimento e o material correspondente que

será posteriormente distribuídos ( prospectos , adesivos , cartazes...) Tambem preparam

5
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discursos para oHide Park 6 palavras de respostas para a Assembléia Plenária Posterior.

2º hora.

-Todos os grupos saem para um intervalo na sala de entrada.

-É importante quemessa sala haja bebida , café, etc. Dependendo da hora do dia talvez seja

hora de comer.

-Duranteo intervalo os jornalistas poderão realizar reportagens gravados ou filmados que

possa ser transmitido ao vivo nos televisores instalados previamente.

-Cada grupo poderá organizar na sala de entrada um balcão próprio onde realizara sua

propaganda e sua tampanhade esclarecimentoa fim de convencer aos demais de sua

posição.

-Os ajudantes organizarão o Hide Park. ( «ame»

\

0 N
4º. Etapa 1 hora - Plenária. LO ל-7

Os delegados se reúnem na Assembléia Plenária , Cada grupo recebera 5 minutos para expor

sua posição . Posteriormente se inicia o debate geral , coordenado pelo secretario geral.

5º Etapa - meia hora - A votação.

“Chegou o momento de votar .Os ajudantes repartirão a cada um dos participantes um

envelope com cartões; um verde e um vermelho.

-Cada delegado votara secretamente , cartão verde ,8 favor da proposta de Hertz! , cartão

vermelho , contra. A votação é individual e pessoal. Os participantes votarão de acordo a sua

posição pessoal e não de acordo com a que o grupo representa.

Os delegados depositarão os envelopes na urna instaladas previamente na sala. Os ajudantes

passarão a realizar a contagem dos votos e entregarão por escrito os resultados ao secretario

geral, que informara a Plenária o resultados.

.
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6ºEtapa “Evolução e Analise do jogo.

-Depois de um breve intervalo , inicia a analise do acontecido e transmite aos participantes ainformação correspondente ao sexto Congresso Sionista - onde teve lugar o debate sobre

Materiais disponíveis para a atividade.

O grupoEretz Israeli

uma vida produtiva e independente na sua terra.

Vocês vivem nascolônias de Eretz Israel trabalham a terra trabalhando que é muito difícil, e
se esforçam para falar somente hebraico.

e pela falta de condições higiênicas adequadas.

A maior parte do país está deserta .Os turcos que dominam o pais , impõem sobre os
habitantes altos impostos e os convocam ao exercito por longos períodos.

27 
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Vocês planejam explicar os problemas de Eretz Israel ante os delegados do Congresso , para

pedir sua ajuda.

O grupo dossionistas russos.

Vocês são um grupo de jovens judeus da Rússia , entre os que são procedentes de Kishinev.

Vocês representam os judeus da Rússia , Ucrânia, Moldava , Lituânia , Bielorussia , etc.

“Todos são ativistas do Movimento Chovevi Tzion , o primeiro movimento sionista e parte de

seus membros fizeram aliá a Israel.

O seu movimento e parte de vocês participaram dos Congressos Sionistas anteriores. Este

Congresso é especialmente importante para vocês , há apenas alguns meses , no mês de abril

, teve lugar um terrível Pogrom em Kishinev. Vândalos anti-semitas invadiram as casas dos

judeus da cidade , golpeando , violando e assassinando as mulheres , crianças e velhos. A

visão foi espantosa , quase cada um dos judeus perdeu algum de seus familiares ou um amigo

durante a matança . Hoje , mais que nunca , estão convencidos de que dava ser encontrada

uma solução para o problema judeu e isto só pode acontecer , no seu entender em Eretz

Israel.

Ogrupo territorialista.

Vocês pertencem a um grupo composto por delegados da Rússia , da Europa Ocidental e

Oriental. Estão convencidos que deve ser encontrada uma solução para o povo judeu. Não se

aa]
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posecontinuar vivendo entre anti-semitas que os odeiam e depender de sua vontade.

Opovojudeu deve viver uma vida independente , para isto é necessário um território onde

possam concentrar-se todos os judeus do mundo , defender-se a si mesmo e viver sua vida.

A localização do território não é uma questão essencial para vocês , pode ser Palestina ou

qualquer outro lugar que seja aceito e autorizado pelas nações do mundo . O importante é

Enconitar um lugar adequado o quanto antes. Foram iniciados contatos com o barão Hirsh, um

nico judeu francês que está interessado em comprar terrenos em uma zona despovoada da

Argentina que talvez possa servir para o território judeu.

O

grupoda Europa Ocidental.

Vocês representam os judeus da Europa Ocidental. Seu grupo é composto por pessoas que

possuem uma ampla cultura geral e a maioria se dedica as profissões liberais. Uma parte

importante de vocês se aproximou dos temas judaicos e do sionismo depois do caso Dreyfus.

Aprovam Hertzl em suas intenções de receber das nações do mundo a autorização para o

estabelecimento de um lugar nacional ou um refugio para o povo judeu na Palestina.

Nos últimos meses vocês receberam noticias sobre a difícil situação de seus irmãos judeus da

Europa Oriental e no Norte da África.

O acontecimento mais tenebroso acaba de acontecer , Como vocês sabem , na cidade de

Kishnev. Ficou clara que uma coisa assim pode acontecer em qualquerlugare portanto é

necessário encontrar uma solução para o povo judeu o mais cedo possível , especialmente

para aqueles judeus que sofrem.
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Vocês sãoumgrupodie; rabinos e de membros de diferentes comunidades religiosas da Europa

e do Norte sia África. Vocês são judeus observantes dos preconceitos e sabem sempre que

Eretz IsraelaTerraSanta.A terra Santa é mencionadae recordada por voces diariamente em

suas oraçõesemas bênçãos dos dias de festas.

Seus pais lhes ensinaram que na Torá esta escrito que Eretz Israel foi prometida por Deus ao

povo de Israei-e assim é transmitido a seus filhos.

Nos últimos anos -estiueram em contato com os judeus sionistas europeus .Eles não são

observantes dos preceitos mas reconhecem a importância de Eretz Israel e vocês esperam

que talvez com sua ajuda regressem os judeus a terra de seus antepassados.

-Folhas de trabalho para todos os grupos na 3º etapa.

Trecho do discurso de Hertz no 6º Congresso Sionista, agostode1903. 

"A situação dos judeus em todo o mundo não é hoje melhor do que nos anos dos Congressos

anteriores... Muitos de nós não acreditamos que as coisas poderiam piorar. Sem dúvida,
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piorou...

.. Talvez existam pessoas que se sintam satisfeitas de si mesmas , quando depois de ler no

jornal matutino sobre um massacre de judeus no estilo da Idade Média , mandam ao jornal

uma modesta soma de dinheiro , para figurarnalista dos doadores. E inclusive se a doaçãofoi

feita com honestidade de acordo com suas possibilidades.

Não é suficiente com o dinhiero.O dinheiro não devolve a vida dos assassinados , nem a saúde

dos enfermos , nem ospais dos órfãos...

.. Somos obrigados a dizer deste pódio que com dor e ira escutamos as noticias acerca das

atrocidades de Kishinev e quanta pena invade nosso coração ao saber que os judeus vivem

nessas condições .

Pobres almas , cheias de preocupações , terminarão suas vidas em uma morte tortuosa

-Honremos sua memória , preocupemo-nos por aqueles que ficaram com vida e depois não

desperdicemos nosso tempo em manifestaçõesinúteis , mas sim orientemos nossa viva

preocupação a nossos irmãos vivos.

.. Dado que as ultimas negociações em Constantinopla não deram resultados e dada a agonia

que cresce , estamos obrigados a buscar outros caminhos. E desta forma estabelecemos

contato, em outubro do ano passado , com alguns membros do gabinete britânico , ante os

quais apresentei uma proposta: nos seja outorgada a concessão sobre a península do Sinai,

para que estabelecemoslá a colonização para nosso povo...

posteriormente se desenvolveu uma prolongada negociação , mas lamentavelmente o governo

egípcios nos comunicou que não pode continuar as tentativas sobre esse assunto já que os

especialistas sustentaram em sua recomendação que é possível transportar água suficiente ao

local...

.. Quando os membros do gabinete britânico se inteiraram disto...

me propuseram de imediato outorgarmos outro território...
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O novoterritório não tem valorhistórico , religioso , poético sionista, que tinha incluso a

península do Sinai , mas não tenho dúvidas de que o Congresso , como representante das

massas judaicas , recebera a nova proposta com um cálido sentimento de gratidão. A proposta

significa o estabelecimento de uma população judia autônoma na África Oriental, com uma

direção judia , um governo local judeu e um Administrador Geral judeu à frente , tudo

certamente

sob a supervisão do soberano , Grã -Bretanha.

...Certamente o povo judeu não pode ter nenhum outro objetivo final a não ser Eretz Israel...

...Não se trata de Tzion , e não será nunca. Não é se não ajuda através da colonização , mas

aos princípios nacionais e políticos. Não podemos dar o sinal de saída as massas e não o

faremos, sobre esta base . Não será está nada além de uma ação de emergência que seu

objetivo é ajudar ante a impotência de todas as obras filantrópicas e evitar a perda de partes

da nação pela dispersão..."

Discurso de Max Nordeau no 6º Congresso Sionista.

"...Antes do objetivo da colonização judia em Eretz Israel, pode haver uma estação

intermediária , temporária: a construção de um edifício temporário para as centenas de

milhares de nossos pobres irmãos , sejam ou não sionistas : basta que sejam judeus . Para

eles... que já começaram o caminho da peregrinagem , que já se encontram encontram entre

oceano e oceano , entre continente e continente . Se não fazemos nada pela sua salvação ,

para esses milhares devemos preparar imediatamente um refugio noturno , antes que

possamos ter um lar fixo por gerações .Como um refúgio deste tipo , gostaria de ver a colônia

na qual o governo britânico está disposto a dar-nos terras nas condições conhecidas , mas

Vo
32

EITAN |
ב
 



  

seméeste um refugio noturno único em seu gênero , como tudo o que nós os judeus

conseguimos fazer , será único , política e socialmente , será um refugio noturno que mais irá

darabrigo e alimento a seus habitantes , lhes servirá de meio de educação , política e social,

ummeio educativo que acostumará aos judeus e ao mundo inteiro com a idéia de que nós, os

jutieuys , somos um só povo , um povo que tem capacidade e esta preparado para

desempenhar todos os papeis de um povo culto que vive por si mesmo...“

Posiçõesexpressadas no sexto Congresso Sionista.

Posiçãode Chelnov.

lethiev Chelnov 1863-1918. Ativista de Chovevei Tzion , dos primeiros a unir-se ao Movimento

Sionista na Rússia. Durante a 1ºGuerra Mundial participou junto com Sokolov e Weizmann nas

negociações que levaram à Declaração Balfour.

"Sinto que algo que estava oculto no mais profundo de minha alma e me parecia sagrado ,

apreciado e intocável , é agora , nesta casa, danificado e profanado...( se dirige a Hertzl ).

Dirija-se ao povo e diga-lhe que Tzion é suapátria ,o grande povo entendera nosso amor à

pátria, e não nos restara sua ajuda neste objetivo.

Sobre isto , temos que dizer que o mero significado da pergunta esta baseado em uma

concepção equivocada , que irradia sobre nosso movimento uma luz lamentável . Não foram os

Sionistas que criaram Tzion em seu coração , mas sim Tzion é a inspiração e ela criou os

Sionistas. Observai a historia de Israel e verais que a inspiração a terra ,da qual o povofoi

separado por dois mil anos , atravessa como um fio de ouro nossa história. Em cada época se
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manifestou esta inspiração de maneiras diferentes...

Podem ver que não se trata de um fenômeno casual mas sim de uma tradição que continua

porgeraçõessem interrupções. Podem ver que nosso movimento náo foi criado por nos, mas

sim que cresceu sobre 0 contexto histórico e recebeu neste momento a nova forma adequada

ao espirito denossa geração.

Mas não somente sobre nossos sentimentos influiu Eretz Israel, mas também em nossa |

psicologia , se-mrraigou em nossas almas a profunda consciência da existência de um vinculo

inquebrável entre Eretz Israel e a cultura de Israel.”

Posição de Nachman Sirkin.

Nachman Sirkin 1868-1924

,

ativista do movimento Chovevi Tzion , atuou também no marco da |

revolução Russa “Pensador e jornalista. Dos iniciadores do Sionismo socialista. Depois do |

debate acerca de Uganda uniu-se aos territorialista mas posteriormente regressou ao

Movimento Sionista.

"A seriedade da questão em debate nos obriga a sobrepor -nos aos sentimentos e atuar com

sentido comum...não é a traição a tzion que nos obriga a dirigir-nos a outro país , mas sim a

difícil crise em que se encontram nossas massas e a necessidade urgente de resolver O

assunto da imigração , são os que nos obrigam a dar uma resposta . O sionismo deve tomar a

iniciativa acerca dos problemas vitais do judaísmo...

Como representante da única organização do judaismo devemosdara resposta a esta
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necessidade. Se mós nãpfizermos , a Jewish Colonization Asociation (JCA) se encarregará ou

outra organização filantrópica, e o assunto só se prejudicará . Não é certo que ao se aceitar a

proposta da África Oriental renunciaremos a nossa esperança sobre Eretz Israel, já que os

motivos que nos conduzem a Eretz Israel não são somente sócias ou econômicos , mas sim

também espirituais e morais. Direi agora , não temos porque temer da África Oriental já que ela

não irá desfazer nosso sentimento moral.

Posição deAchadHaam.

 

Asher Grimberg , 1856-1927. Nasceu na Rússia , pensador nacional. Desde o começo do

Sionismo sustentou que a criação de um Estado Judeu não resolveria o problema de todo o

povo e portanto o único caminho era uma profunda ação educativa e a criação de um centro

espiritual em Eretz Israel.

"Melhor seria para vocês, líderes e liderados , os que apoiam e os que se opõem ( a Uganda)

que não se auto enganem e não enganem aos demais . No momento que vocês derem o

primeiro passo para a África , estarão obrigados a outorgar o ato de divorcio a Tzion. Não se

pode criar um estado nacional aqui e sonhar sonhos nacionais em outros lugar. Tzion seguirá

existindo no seu livro de orações , disto seguramente se encarregarão os rabinos que

apoiaram a idéia , mas suas vidas e em seu trabalho não terá lugar . O primeiro passo já o

fizeste agora , também vocês os "chorosos" , quando aceitastes finalmente depois das

lagrimas e dos suspiros , apoiar com a maioria na investigação de Uganda... a Tzion não
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poderais retornar.

Posição de Hamizrachi.

O movimento Mizrachi foi fundado em 1902 , o nome grupo está formado pelas iniciais de

Merkaz Ruchani ( Centro Espiritual ) . Movimento Sionista religioso que aceitou o programa da

Basiléia. Depois da primeira Guerra Mundial a secretaria do movimento se mudou para

Jerusalém . Seus membros tomaram parte na organização do Ishuv e no estabelecimento do

rabinato central.

"Nosso objetivo é radical e eternoe é claro que só Tzion é nossa esperança : mas apoiamos

Uganda por que só ela e outras como ela podem servir-nos de instrumentos útil para a

conquista do Sionismo...

Só devemos recordar que não pretendemos oferecer África ou Eretz Israel mas sim África e

Eretz Israel , melhordito . África primeiro e Eretz Israel depois...

Acreditamos que enquanto existam os ciclos sobre a aterra o povo judeu estará vinculado a

sua Torá com toda a sua alma e que sempreestará disposto a sacrificar por ela os prazeres

cotidianos.

Não podemos sequer imaginar que o povo judeu esqueça Tzion e Jerusalém a Santa.
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Jerusalém é Celestial , não se separa nunca do coração dos judeus ... E mesmo se tivermos

África e milhões comoela ... a Promessa que fizeram nossos pais junto aos rios da Babilônia

estará em nosso coração como uma chama defogo , não descançaremos de nosso trabalho

por Tzion e Jerusalém... Sempre dirigiremos nossosolhos a Tzion e sempre orientaremos

nosso coração a Jerusalém a Santa...”

Posição de Jabotinsky.

 

.. Desta maneira não se conduz um movimento popular sério...Só quem está cego , quem

perdeu toda possibilidade de sentir e entender os processos da história e seu significado pode

outorgar a esta combinações marginais e casuais , um peso decisivo em um movimento

popular...O percurso o qual atravessamos em nomede Eretz Israel , esta percurso que desde

o seu primeiro passo até o último é um ritual a Eretz Israel .Este percurso pode chefiar a seu

fim somente em Eretz Israel. Se nos separamosdeste percurso , sairemos dostrilhos da

história , nos desviaremos do caminhassem retorno.Todo o tempo que vivíamos a história de

uma forma passiva , não erramos responsáveis por nossos passos e nos dirigiamos até onde

nos empurrava a vontade dos demais : mas desde o momento em que iniciamos uma nova era

de ação própria , não podemosvoltar a nos comportar de acordo ao que nos ditam os demais ,

devemoscriar nossa história com as próprias mãos , em todos os aspectos e até o fim e não

pode haver nenhuma outra possibilidade.
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AD deixares a putro o papel de desenvolver as colônias em Eretz Israel , tendo a dirigir-me a

outro lugar embusca de uma Eretz Israel temporária . Todo território que seja judeu , sob uma

bandeira judia -Salvará o corpo e a alma do judeu. Temo que Eretz Israel de um só salto é um

esforço demasiado grande para nós inclusive o foi a Moshe. Ele teve que conduzir seu povo

quarenta anos pelo deserto. O Sinai foi o primeiro a ser percorrido e aqueles que acreditam

que nada sagrado pode acontecer ao judeu fora de Eretz Israel, devem recordar que OS dez

mandamentos £ a Torá de Moshé foram entregues antes de que os judeus chegam a Eretz

Israel.

%

drich.Para 01
1

Alguns dados para à analise final do jogo:

 

A proposta de Uganda e a Polemica que se criou plantou de fato a essência do vinculo entre 0

povo judeu e Eretz Israel . Por acaso deve estabelecer-se o Estado judeu somente em Eretz

Israel , todo preço , ou talvez OS problemas existências devem guiamos ao estabelecimento de

um refugio fora de Eretz Israel ?

A votação no Congresso girou em torno de se devia enviar a Uganda uma comissão para

investigar as possibilidades de êxito da colonização judia nela.

295 delegados aporiam a proposta , contra 117 e 132 se abstiveram. Mas a polemica começou

depois disso . Os que desprezaram a proposta se retiraram indignados da plenária . Se
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criaram dois setores definidos entre os que apoiavam a proposta e os que desprezavam ,

conhecidos com » nome de Sionistas de Sion .

Depois que a comissão investigadora retornou a Uganda ficou claro que o lugar não era

adequado para a colonização e tanto os britânicos quanto Hertzl se arrependeram de sua

iniciativa. Em julho de 1904 morreu Hertzl que não pode ver como o 7º Congresso Sionista em

1905 , Atastou-se definitivamente a proposta de colonização de Uganda ao adotar a decisão do

movimento Sionista de dedicar-se unicamente a colonização em Eretz Israel. Parte dos

delegados , encabeçados por Zangwill se retiraram do movimento e criaram o movimento

Territorialista , cujo objetivo era buscar lugares para a imigração judia.

Alguns dados sobre o 1º Congresso Sionista.

-O 1º Congresso Sionista foi inaugurado na manhã de domingo , 29 de agosto de 1897, na

sala de concertos do Casino Municipal da cidade de Basiléia. Hertzl exigiu que os delegados

se apresentassem a abertura com roupa de gala , terno e gravata branca.

-Os delegados do Congresso receberam um distintivo: um escudo azul com bordado vinho

escrito "a criação de um Estado Judio. Única solução para a questão Judia" , no seu centro um

leão de Judah dentro de uma Estrela de David e 12 estrelinhas.
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Basiléia, 20 de março de I9O3

Ino. Sr.

Temoso prazer de convida-|
realizar-se entre os dias 2

R solução do problema judaico recl

 

7 > \ o 20a participar do Sexto Congresso Sionista, a
3a 28 de agosto do corrente anona cidade de9

4
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Basiléia, Ouça.

nQ |ama uma nação. Sua presença é de
grande importância.

Atensiosamente

Dr. Meodor Herzl

   
 

 

   

 

 

 



 

Qual é a solução?

Idade - 16 anos em diante

Duração: 1 - 2 horas

4

Objetivos: Fazer com que os participantes entendam os procedimentos tomados para o

surgimento do Sionismo.

Facilitar aos participantes, em um aspecto geral, a busca de respostas sobre a questão judia

no século passado.

Permitir aos participantes revisar suas atitudes básicas em relação ao Sionismo

* Preparar o local da peula com antecipação. . Pendurar cartazes com o texto abaixo em

diferentes locais.

* Pedir aos participantes que se aproximem do lugar onde o texto de interesse está exposto.

Dessa maneira formaram-se pequenos subgrupos em relação a cada frase o a maioria delas.

* Dá-se alguns minutos para que os participantes debatam sobyre as frases.

Como entendem?

Que posição eles acham querepresenta?

Trata-se de uma posição real ou utópica?

* Reúne-se o grupo e pede-se a cada subgrupo que apresente sua frase e conclusão.Têm

início

o debate.

Explica-se que as frases são posições reais de diferentes correntes do fim do século passado.

  
 



 

+Deveexistir em alguma parte do mundo um território bom ,despovoado ou com pequena

população, suficientemente fértil para sustentar milhões, que mostre coerência de civilização

para que seja capaz de assimilar o povo judeu e adptalo a esse meio...Um território, com

govemopróprio, pode ser a Trotzky solução para o problema judeu.

2"Somente a revolução socialista e a comunidade livre dos povos do mundo que se erguera

como tounsequência pode solucionar problemática judia Quem trabalha em prol do socialismo

internacional trabalha também em prol da soluçao da questão judaica”.

3-"Nossa baração e nossa salvação dependem somente de nós mesmos.Cada um deve

esforçar-se ,prepar- se e ensinar seus companheiros.E dessa maneira criar pequenos

marcos, que permitirão nossa unificação e nossa participação no partido trabalhista mundial,

então שו a uma situação de verdadeira liberdade, fraternidade e igualdade para toda

a humanidade, incluindo os judeus”.

4-"Como cidadão desse território ,participo da vida política e civil, mas, como parte da nação

israelita, tenho também necessidades nacionais próprias e, nesse sentido, deve estar a minha

disposição na medida em que se outorgue a autonomia que dispõe qualquer outra minoria

dentro do país”.

5-0 caminho é Sion .A terra de nossos antepassados ,a Terra de . Israel. Com o suor de

nossas testas muitos de nós estamos dispostos a trabalhar a terra .Com nossa própria

inteligência aprenderemos suas características para tirar dela o melhor fruto. Um só caminho

existe frente a ti e somente nele encontrarás a salvação eterna e a honra renascerá. Sion!...
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esta é a homealegxalançar a bandeira de Yehuda"

PARA O MADIRICH :

Comentériosabre vada frase.

 

1-Tomados de ismael Zangwill, líder do movimento territorialista que no final do século passado

sustentava que a solução a para o problema judaico era a independência do povo judeu em um

território próprio , independente de qualfor ou seja não necessariamente na terra de Israel.

2-Tomado de um fragmento de Leon Trtzki, líder revolucionário destacado na revolução

bolchevique., comp os outros revolucionários judeus, consideravam que o problema judeu seria

resolvido através da revolução socialista , colocando fim à pertinência nacional e criando um

mundo sem fronteiras.

3-Fragmento extraído de discursos pronunciados em assembléias dos trabalhistas judeus ,

pertencentes ao movimento do Bund., Movimento trabalhista judeu, que aderiu à revolução

socialista, mantendo as características judias. Este movimento realizou sua primeira

convenção em 1897, coincidentemente com a organização do movimento sionista.

4-Tomados de escrituras do historiador Simon Dubnow , líder do movimento autonomista, que

dizia que os judeus devem lutar pela consecução da autonomia nacional em cada um dos

países onde vivem e que a característica fundamental da nacionalidade judia é dada pôr sua

cultura e espiritualidade. O importante não é um território próprio e sim poder gozar dosdireitos
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nacionais-culturais como minoria reconhecida nos países onde os judeus se encontram.

5-Tomado da proclamação do movimento BILU, 1882 , primeiro movimento organizado que

começou a Aliá a Israel.
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» em direção Palestina, na esperança de se
estabelecer em Eretz Israel. Durante este período a Palestina estava sob domínio
britânico e a imigração de judeus era controlada e extremamente limitada segundo a
chamada “Lei do Livro Branco”. A história destes judeus procurando sua Pátria é uma
lição de perseverança e coragem.

idade: 14 - 15 anos

objetivo: Despertar nos chanichim o interesse pela situação dos judeus no pós guerra
mostrando que foi uma época de dificuldades que levaram ao crescimento da
necessidade de um Estado Judeu.

material:

- folhas de papelsulfite

- Canetas

-20U3 apitos

- 2 0U3 lanternas

- 1 lista telefônica

- 1 cartolina

- 1 relógio para cada madrich

- barbante

- macarrão em tubinhos.
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“Quanto mais caprichadas forem as bases, países, e os documentos melhor será o

“jogo.

Desenvolvimento

Divíde-se o grupo em pequenos sub-grupos de 4 ou 5 pessoas, estes grupos serão as

famílias. Cada família, por sua vez, receberá um passaporte com um nomejudaico e

seu lugar de origem.

Deve-se apresentar para cada família um mapa do espaço onde se realizará a

atividade. O mapa, preparado com antecedência, deverá estar dividido em sete partes.  Cada uma delas representando um país Europeu.

Em cada país haverá uma base. Os grupos deverão encontrá-las para, assim, receber

:uma tarefa. Cumprindo esta tarefa receberão umapista indicando o local de saída do

navio.

A junção de todas as pistas indicarão o local.

Polônia

As famílias chegam a esta base com o intuito de buscar algum sobrevivente do

Holocausto.

Terás que procurar na lista telefônica o sobrenome da família, se encontrá-lo, pegue

um telefone e um endereço para contato.

França

   



Visitara sinagoga onde os avós maternos se casaram.
Fazer enfeites com os barbantes e os macarrões, como colares e brincos. No mínimo
um por integrante do grupo.

Grécia

Buscar otesto dos documentos para circularem livres pela Europa. Cada um da família
terá que fazer um documento o mais parecido possível com o modelo. Explicar que a
falsificação de documentos foi uma prática utilizada pela resistência para conseguir
salvar judeus e retirálos dos guetos ou dos países em que eram perseguidos. Ainda no
pós guerraera uma ferramenta que ajudava os judeus a chegarem na Palestina.

Inglaterra

Doar todos Ds seus bens para o Keren Hayesod, Fundo de Arrecadação Financeira
para a construção do Estado de Israel.

Deixar os tenis, chinelos, sapatos na base.

Lituânia

Visitar a aldeia onde ainda vivem alguns judeus e convence-los a ir juntos paraIsrael.AP.
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Nesta base a família terá que representar algum costume judaico e conectá-lo com o
passado judaico na Palestina.

Itália

Participar do último Cabalat Shabat na Diáspora.

Deve-se simular um Cabalat Shabat. Insista na parte de figurino e representação das
funções de cada membro da família.

Holanda

 

Conseguir um visto para comprovar sua origem judaica.

Convencer o madrich de que a família é judia. A forma como isso será feito é livre e
será convincente segundo definição do madrich.

Procure explorar o conhecimento sobre o judaísmo e as vivências pessoais.
Resgatando de cada chanich coisas tipicamente judaicas ligadas às suas raízes.

Conforme as famílias vão chegando em cada base, o madrich responsável explicará o
que eles estão fazendo lá e qual é a tarefa que deverão cumprir. No passaporte o
madrich deverá anotar a que horas a família chegou à base e a que horas saiu. No
final de cada tarefa o madrich entregará uma pista sobre o local de onde sairá o navio.
Estarão espalhados pelo local da peulá: policiais com uniformes de nazistas
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