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There are no translations available.
תנועת דרור ישראל הינה תנועה חינוכית ,שיתופית וחברתית שהוקמה בשנת  .2006התנועה כוללת ילדים
ובני נוער ,צעירים ומבוגרים שמגיעים מכל רחבי הארץ .מאז הקמתה מקיימת התנועה פעילויות שונות
שמטרתן לקדם את השוויון ,השלום והדמוקרטיה בין בני האדם וליצור שיח פתוח שמתבסס על כבוד,
הקשבה והבנה של הצדדים הקיימים בחברה .באמצעות פעילותיה הרבות והמגוונות ,העלאת המודעות
והתמיכה שהיא מעניקה מאמינה התנועה כי יהיה ניתן ליצור חברה טובה יותר הנאבקת באלימות ובגזענות.

מרבית חברי התנועה הבוגרים מתגוררים במודל שיתופי ייחודי חדש – קיבוץ המחנכים העירוני – מדובר
בחידוש הרעיון הקיבוצי אשר לקח חלק מרכזי בהקמת מדינת ישראל תוך התאמתו למאה ה .21-קיבוצי
המחנכים פועלים בתאים אוטונומיים קטנים כאשר התנועה מעניקה רשת ביטחון נוספת לקיבוצים .קיבוצי
המחנכים ממוקמים בתוככי הערים וחברים רבים עוסקים בחינוך בבתי הספר והיקפי הפעילות שלהם מגיעים
למאות אלפי ילדים ובני נוער בשנה.

 3קבוצות שפועלות למען השלום ,השוויון והדמוקרטיה

במהלך שנות ה '80-וה '90ועד היום עברה מדינת ישראל תהליכי הפרטה מואצים .מדיניות זו הובילה
לפערים נרחבים בחברה הישראלית ואף לעוני .גם מפעלי תנועת העבודה השונים שינו את פניהם ונוצר
החשש כי לא יהיה לרעיון הציוני סוציאליסטי מקום בחברה הישראלית .מתוך שינויים אלו צמחה תנועת דרור
ישראל :חניכי תנועת הנוער העובד והלומד שבגרו ורצו להמשיך ולחנך ולהתנסות באורח חיים שיתופי הקימו
מסגרות המשך שיאפשרו לאלפי צעירים ומבוגרים לחדש את הרעיון השיתופי ולהקים עשרות מסגרות
חינוכיות ייחודיות.

את תנועת דרור ישראל מרכיבות  3תנועות:

תנועת הנוער העובד והלומד ,קהילת קיבוצי הקבוצות השתפנית ותנועת קיבוצי הקבוצות השתפנית
משימתית כדי לפעול באופן נרחב ולהתאים את המסגרת המתאימה בכל גיל מפעילה התנועה שלוש
תנועות ,הראשונה בהן היא תנועת הנוער העובד והלומד ,התנועה מכילה  90,000חניכים ומדריכים אשר
מגיעים לאחד ממאות הסניפים של התנועה ברחבי הארץ  .במסגרת הפעילות מפתחים הילדים ובני הנוער
חוש צדק וכושר מנהיגות ,מגבשים את עולמם הערכי ואת זהותם ,מפתחים ראייה ביקורתית ורוכשים כלים
רבים שיסייעו להם בהמשך .התנועה פונה לכלל הנערות והנערים בישראל :נוער וותיק ,נוער עולה ,ערבים,
דרוזים ,בני נוער שעובדים ולומדים ,בני נוער מנותקים ובני נוער בסיכון .התנועה מעודדת פיתוח כושר
מנהיגות ומעורבות בישראל ,מסייעת להם בתחום התעסוקה ומגנה על זכויותיהם.
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תנועה שנייה היא תנועת הבוגרים – התנועה מכילה עשרות קבוצות של צעירות וצעירים חדורי רצון לפעול
ולחנך בכל רחבי החברה הישראלית ואף יוצרים מסגרות חינוכיות חדשות ומתנסים באורח חיים שיתופי.
התנועה מעודדת את הגרעינים השונים ומלווה אותם לאורך השלבים השונים בדרך.

התנועה השלישית  -תנועת קיבוצי הקבוצות השתפנית משימתית מכילה חברים בוגרים שממשיכים לנהל
חיים שיתופיים ומשימתיים ומתמקדת בהעברת פעילויות חינוכיות וחברתיות בבתי ספר ,ארגונים ,ישובים
עירוניים וכפריים  .כמו כן ,מקדמת התנועה צמיחת מפעלים שונים.

דרור ישראל באינטרנט

כדי להנגיש את המידע ולאפשר לכל המשתתפים והמתעניינים לצור קשר ישיר פתחה התנועה את דף
דרור ישראל בפייסבוק
 .הדף מסביר על התנועה ,מכיל תמונות וסרטוני וידיאו שצולמו באירועים שונים ,כולל מידע על סדנאות,
ביניהן :סדנאות כתיבה ומפגשי הלחנה ,מכיל מידע על כנסים ועוד.

עוד תוכלו לקרוא עלינו בעמוד דרור ישראל באתר קבוצות המרכז מידע על כלל הקבוצות
השתפניות-משימתיות בישראל,
ישראל באתר כל-זכות
וכן
בתגית אודות דרור ישראל באתר כלכליסט
.

בערך דרור

להתחיל בקטן ולצמוח בגדול – ידע ועשייה הם כוח

כיום מחנכת התנועה כ –  200,000צעירים שמגיעים מרקע שונה ושואפת לצור חברה סובלנית ,שוויונית
ודמוקרטית יותר .במדינת ישראל מודל  2016ערכים אלו הם חיוניים ולעתים חסרים מאוד .העלאת
המודעות ,הקניית הערכים – עידוד השוויון ,יצירת דו שיח ,הלמידה כיצד לצור דו שיח ,צמצום הפערים
והסיוע לחלש ,כיצד לחיות זה לצד זה למרות השוני – ואף ליהנות מהשוני ,העלאת הנגישות ,השאיפה
לשלום ושיתופי הפעולה יכולים להביא לשינויים קטנים שיהפכו לשינויים גדולים ויתרמו למדינתנו.
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