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SHALOM ACHSHAY é um movimento apartidáriossionista e amplamente
] acifistas 7

O movimento prega uma paz total לחצה 159801,0,2898 1800 , 8 !
em que é necessário que haja um reconhecimento recíproco entra os pa
tinos e Isragls;digem também que Israal não pode dominar nem comandar
020068 da Cisjordania e da faixa de Gazascomo tamnhem nenhum outro po +

O movimento alega que 8 primordial a paz entre Israel q séus vi
zinhosesA maior divergencia entre o SHALOM ACHSHBAV «a o Governos. 8 qua 'o
movimentopede para o Governo ceder aos árabes a à OLP,enquanto quao
Governo nas quer,O movimento tem muitos adeptos em israel,o que torna !
6121011 8 81%08080 60

-ho תההע1נסמ:
Cabe ao madrich,debater com os chanichim se Isrgel
podesou nao,confiar nos arabes e palestinos;sa é
valido dialogar com os palestinos. Sempre dava-sea
colocar ao chanich os dois lados,e ouvélos

O Movimento Hinpie surgiu durante a guerra jo Vietnam, quando 0
Vietnam do Sul,apoiadopelos EUA, levava certa desvantagem, levando os EU

convocar sua. população a se alistar para a guerra. :
Uma grande parte da populaçãos,na maioria jovensyse revoltoú não

a elistandoeLargaram suas atividades para viver na ruasvendendo eriasa
ito.Vlciaram-se em drogas,deixeram o cabelo crescoer,fizeram passeatas,

-nows de músicas pacifistas nos parques e praças,tudo isto para protass
tar o governo.Eles diziam que os americanos nao deviam ir para o Viatina
sa intrometer em um conflito que nao os dizia respeitose matar mais gen

-20 madrich=:
Deve-se fazero chanich julgar a validade do movimento,
se tinham razao ou naoe Deve-se igmbem mostrar para o cha
nich a diferença dos hippies da cpoca com os de hojasÃ
diferença de ideais entre os dois,a alienação-dos da hoje. |

JESUS CRISTO pregava a paz antas de tudo. Sempre que podia, 1 le
os cidadaos da tirania do Imperio.Pelo qua conta 8 118%0ע1 8vrava q

eziu com violência contra uma pessoa sequer.Com a paz conquistou o cora
ção Cas pessoas da sua epoca,

“ho madrichs:,
Ver o motivo que leva a paixão dos cristãos por Jesus.
Debater se foi justa a sua morte na cruz.Como seria se
ele não tivesso sido crussificado?

  

  

O próprio cognome "Mahatma"(grande alma),diz quem foi GANDHI, Em
&5us,2l! anog de idade começou a lutar pola justiça organizando uma ד

/ Teistencia não-violenta contra EErig do governo britanico na
frica do SuleÇhegando de volta à India,criou um movimento nãoeviolanto

(Pala independencia daindijas 6
Alem da independancia da Índia, Gandhã tinha oútro grande cbjati

עכ,8 paz entre hindus e muçulmanos E
«Gandhi fol preso varias vezes por manifestações contra o govar-

no britenico,mas am nenhúma delas se rebelou violentamentes
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GUERRAS,GUERRILHAS E TERNORISMO >

GUERRAS- E a
A ה 9 - , + |

Guerras,e a luta armada entre naçõegelias hoje em dia o termo !
serra não 6,56 usado neste sentidoçã tambêm usado vara conflitos po=6

Líticos,economicos,etcE em outro caso so para determinar uma ativida

4
/ Er

e do exéreitos it
As guerras podem ser divididas em limitadas a totaiseAs totais

sisem oo extermínio ou rendição incondicional do. inimigosAs limitadas

são travadas para obter a reparação de determinada perdasadgnirir tax

itórios ou rreonhegzrobter reconhecimento de certn pretençãoçMas cam

כ6 ressaltar quespor mais limitado que saja o objativosas guerras tan

Jenciem para totaisel
Os mais variados mqtivos causam as guerras,drsde a joncarade

ame pessoa até,a sobrevivencia ge um povosPorêm as consegilacias são !

le suma importancia para a historiasMuitas fronteiras atuaissmuitos &

temas economicos,muitos sistemas políiticossforsam causados por guer

1

Maisrecentemente foram criados dois tipos de eua culmio

ca 6 8 Biologicaçã química,consiste em staqugs cor gases ou liquidos

mnortoissparalizantes,de açao imadiaga,A biologica 9 o emprego do 050=

tórias,virussprodutos nocivosstoxinas;piantas venenosas,com o 0018%1=

vo ce causar danos 8 ססקט18הָססַפ,5022180ת508,2008מ])05 e colhaitase

GUERRILHAS-

Guerrilha à a luta entre forços chandastinas e forças milits-!
rec do governo,geralmenta para conseguir tomay o governo de um pa Do!

: Às guerrilhas são mais famosas deste seculo,principalmente quo!

pós a II Guerra Mundial.Geralmenta os guerrilheiros vivem de recursos

localsyfacilitados quando a população civil ja milita em seu favor.Os

objaiivos militares das guerrilhas são quesa sempre o ataque as comu.

nicrçãag,o corte das ligações e a perturbação dos sbastacimentos de !

aduorsariooGeralmente são usados metodos terroristes pelos guerrilha

PO Ss

As guerrilhas mais famosas são a de Cuba sonidegFidel Castro su=

bin ao poder,a da Nicaraguasonde es somosistas retomaram o poder, e à

tusimenta a de El Salvador,onde o comandante Zero foi contra o govera

no,
TERRORISMO-
O terrorismo à o ataquearmado efetuado por idealistes contra!

1s.Geralmonte,o terrorismo 6 usado em repregalin a atos políticos;
chamar a atençaç do mundo de algo que estã acontecendospor idaal

ar certas vezes atã por loucuras. +

,. Alguns movimentos terroristas de hoje saogzas Brigadas Vermelha

na Iyalia,OLP e suas facções por todo o mundo, Exercito Republicano Ir

Lat ias ( IRA) 98400

₪

י
פ O

+

«Ao madrich te : do

Esta peulà deve ser dada em seperado tópico por topicos,

e para fechamento estgbalaceranest as diferançasentre

alaseVale a pena também, para mostrar ao chanichydar-=se

exemplos de cada um dos toópicos(tde preferencia conhecidos).
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REVOLUÇÃO INDUSTRIAL é

Pode-sa dizer que a "Revolução Industrial" foi appassagem do tra

₪9
HABONIM oסהטפ!

alho artesanal, para o trabalho mecanico,da transformação da onergis Ag.ans para a mecanicaçda mudança da sociedade rural peca a urbana a in
ustrial,ocorridos a partir do saculc XVIII.A Revolução Industrial não!elterou somente os meios da -produçãosmas tambâm a sociedade e a culturaoA Revolução Industrial pode ser dividida am duas fasas,a 1º Beyução Industrial(1760 a 1850) 6 2º Revolução industrial(1B50 atá hojaje.
1º RI começou na Inglaterraspropagando-se na Franca,Belpica e AleraanacPoscou=se na indastria textil,energia a vapor « meios de transportes
a 2º RI propagouese para o resto da Europa, EUA, Japas e depois de II!
zerra Mundial para o resto do mundo. Bageou=sa em novas formas de enarelasnoyos meios à transporta e automação da produçãosUm bom exemrlo da0 1 8 9 Brasilsque começou sua industrialização há 30 anos obrêse

Varios motivos levaram a Inglaterra a iniciar a Revolução 10008=cial-um capital enormasa grando população causou o fim de muitos pequajs arricultores, causado abundancia de Nº0=doobrenas cidadessprandas
s de ferro «e carvão e cglorias ricas em algodao, facilitando 8 ן8=

iria-primasgoverno muitoestavel(7O anos sem revolv:ao)se possuia n ma
marinhamercanta do seceXVIII,que circulava por iodo o mundos,1כע

Ledo
Vo.

rescimanto 8

A 1º Revolução Industrial:
 

 

-[ndústria Textil(sge AVill)=foi a primeira a se tyonsformarsOhorem 'ibstitulu a sua propria energia pela enorgia nidraviica(roda d'êgua) 68ja cnergia a Vapor
isguina a vapor(sêcXVIII)-Tomas Newcomen a 3
iinas a vaporsAlguns anos depois Cartwright a
Watk na indústria tegtil,"o tear mecanico",
»s de Comunicação (sóceXH)muitas descobertas no mundo da física, !tta inventou a bateria eletricasMorsa inventou o telêgrafo com fiosSs “ransportes,Robert Fulton navegou peto rio Sena em um barco a varoreicoson inventou a Hélice para navegação. Stephansor inventou a Losomos8 2

ה da 1º RI
a fabrica

fylta de trabalho obrigou a aceitar וגה

mes “att inventaram mãe!
licou a máquina a vapor!

rorarios desumanos de trabalho(desde 5 da manhã até 9 da noita)mprego de mençres a mulheras
oncicoes precarias de trabatho
xodo rural
rises soclais(revoltas)-SURGEM AS PRIMEIRAS IDÉIAS SOCIALISTASeis trabalhistas

&2º Revolução Industrial
Irargmissao da VozeGranam Bell inventou o tajefone, Thomas Edison o mi=5 : ia E e” . E 4 0 Aofonesiarconi o radio-talagrafo,Irmaos Lumiere o rrojetor cinematosra
co e Jumes Baird a televisao, 0 4 0energia-anergia eletrica e suas aplicaçoes(pilha,lampa
סטפ85

a Ê j ל un pdmotor eletricosgerador;ete)so petroloo(1º poço de petroleo-em 1859,
uin LRAKE)je mais recontamente o álcool carburante,onaergia atomica, Qe
icgia solarsetcs
vos melos de transporta=O automóvel com o motor &e explosão interna,
aimler e Benz apyrfeiçuaram para a gasolina,O pneu vor Goodyaearelotox

contustao por oléo 8 E DiesoleDurlop aperfeiççou o pneumático, E4tom 7 enda.Com o petrolacיט8,d aatanderdizou o automóvel para venda.Com c petroleo constrylramese

1

ima : ms . , 0
ל.4א₪

mais técnica estradasepontes.E finalmente a inverção do avião vorautos Dumont.
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