
Социализъм

Определение:

Образователна практика:

Ашомер Ацаир вярва, че хората са свободни, креативни същества, които заслужават да
живеят в общество, което им дава възможност да развият пълния си потенциал.
Централни ценности за нас са социалното, икономическото и политическото равенство и
справедливост.  Ние вярваме, че капитализмът и други опресиращи сили създават
фундаментално неравни и експлоатиращи методи за производство, които сами по себе си
водят до бедност, война, невежество, екологично унищожение, липса на свобода и
създават пречка за хората и развиването на техния цялостен потенциал.

За нас социализмът е не само единствената алтернатива на това, а и изцяло ново,
революционно и самостоятелно общество. Ние вярваме че светът ни, създаден от малки,
работещи заедно общности, изградени от индивиди и групи, практикуващи обмислени,
свободни и лични взаимоотношения, поддържа стабилен баланс между индивида и
колектива.

Ние вярваме в общество, в което хората притежават контрол над живота си, работят
свободно и креативно и участват в общество, основано на демокрация и равенство.

За нас социализмът е начинът на живот, който дава на хората шанс да живеят свободно.

Ашомер Ацаир образова ханихите си като безкористни, отговорни, мислещи критично и
активни социални личности. Ашомерците живеят спрямо ценностите на хуманистичния
социализъм, както в движението, така и извън него.

Ние изискваме от себе си да бъдем критични към обществото, да не се страхуваме да
вървим срещу течението и да отстояваме мнението си.

Ашомерците трябва да бъдат социално отговорни във всички аспекти. За да постигнем
това, наблягаме на образованието за други култури, ролята на консумацията, както и
функционирането на глобалната и национална политика.С тази цел използваме методи
като образование чрез практика, работа в екип и символи като хулцата и к`упа,
организирането по квуци и изключително ценим отношенията с ханихите ни.



Юдаизъм

Определение:

Образователна практика:

Според нашите разбирания в центъра на еврейската култура стои човекът. Моралните ни
ценности са основани на отговорност и уважение към хората.  Ние вярваме в активния
юдаизъм, който насърчава всеки да намери своите разбирания за религията.

Основаваме нашите вярвания на изпълнената с живот култура, традиция и история на
еврейския народ, които са част от нашето наследство.  Подхождаме критично, търсим
задълбочено разбиране и  намираме вдъхновение и начин за изразяване на личните ни
разбирания за Юдаизма.

Ние предоставяме възможност на нашите ханихи да разберат своите вярвания,
подкрепяме ги докато намерят своето място в юдаизма и установят връзка с културното си
наследство. 

Ашомер Ацаир разширява знанията за еврейската култура, класическата и съвременната
литература, история и традиции. Дейностите ни са съобразени с еврейския цикъл на
живот, традиции и празници.  

Ашомерците непрекъснато преразглеждат и, ако е необходимо, обновяват традиции ни в
съответствие със своята философия. 

Юдаизмът на организацията е достъпен за всеки, който приема нашите морални
ценности.



Ционизъм

Определение:

Образователна практика:

Ционизмът на Ашомер Ацаир произтича от убеждението, че всички народи имат право на
самоопределение и Израел е израз на еврейското самоопределение. Еврейската родина
трябва да бъде безопасно убежище за всички евреи и център, където тяхната култура и
идентичност процъфтяват.

Ние създаваме и поддържаме самокритичен баланс между социалистическо, еврейско
общество и плуралистична, демократична и светска държава, където има социална
справедливост. 

Като ционистическо движение вярваме в алията и образоваме нашите ханихи да
направят съзнателен личен избор.

Ашомер Ацаир дава на своите ханихи основни знания за разбирането на Израел днес,
както и културното наследство и връзката ни с него. Програмите ни създават диалог, воден
от критична гледна точка.

Ние насърчаваме дългосрочния престой и програми в Израел, ключови за идеологията на
движението. 

Ашомереците трябва активно да изразяват мнението си по въпроси, свързани с Израел.


