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 מסמך הבנות 

לאחר פגישות גיל לין ותקוה טננבוים, חיים אורון )ג'ומס(, כלל את שצוות גובש ע"י , מסמך זה
מזכ"ליות הנוער העובד והלומד, השומר הצעיר ומחנות והתייעצויות עם גורמים רבים וביניהם 

החלוץ,  עמותתמנכ"לית ודרור העולמית יו"ר ומנכ"לית הבונים , אלרדרור ישמזכ"ל  ,העולים
 מוסכם על כל הגורמים לעיל, למעט עמותת החלוץ.  ותוכנו

להביא לסיומו של משבר אמון ולבסס תחתיו צון עז הביעו רכל השותפים  ההידברות תהליך ב
 שיתופי הפעולה.  מערכת יחסים מכבדת המקדמת

 

החברה לתנועה הקיבוצית ולתנועות הנוער תפקיד מרכזי ומכונן בעיצוב פני  .1
 הישראלית.

הנוער העובד והלומד,  -התנועה הקיבוצית מכירה במעמדן הייחודי של תנועות הנוער
 , הפריה הדדיתהשומר הצעיר ומחנות העולים, הנשען על אתוס מכונן משותף

 ושותפות ערכית בהתמודדות עם אתגרי החברה הישראלית.

רות זו בזו ושיתוף פעולה ופעילות תנועות הנוער שזובקיבוץ מערכת החינוך פעילות 
את הקהילה הקיבוצית וערכיה במרחב ההתיישבותי ומהווה ביניהם מעצים ומחזק 

 מנוף למעורבות ועשייה משמעותית בחברה הישראלית.

יפעלו , ביחד ובנפרד, תנועות הנוער /ותאגף חינוך בתנועה הקיבוצית וראשי /תראש
ויקיימו פגישות תקופתיות  ,פעולהה יליצירת מנגנונים ומסגרות לחיזוק הקשר ושיתופ

 .קבועות לקידום שיתוף פעולה זה

 

התנועה הקיבוצית רואה בפעילות תנועות הנוער בחו"ל פעילות חשובה המגשימה  .2
הלכה למעשה את מדיניות התנועה הקיבוצית לשמירת הקשר עם הקהילות היהודיות 

, וחיזוקה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית בעולם, עידוד החינוך הציוני
סיוע בבניה ושימור הקהילות היהודיות בחו"ל וחיזוק תפיסת התנועה הרואה את 

  היהדות כתרבות וכגשר בין יהדות העולם לחברה הישראלית.

 , לצד תנועות וארגונים אחרים, תנועת הבונים דרור הנה אחת התנועות המרכזיות
 התנועה הקיבוצית בקרב הנוער בתפוצות. במסגרתהפועלות 

התנועה הקיבוצית רואה בתנועת הבונים דרור העולמית, שהינה עמותה השייכת 
הקשר בין תנועת הבונים ובאמצעותה ינוהל תחתיה  "מטרייה"לתנועה הקיבוצית, 

 מוסדות הלאומיים.ההארגונים השונים ו ,הקהילותבין ודרור בתפוצות 
הבונים דרור ועולים תנועת בוגרי דרור העולמית רואה חשיבות בשילוב תנועת הבונים 

השתלב בכל התפקידים במסגרת שתף פעולה ולכמדריכים ושליחים ומזמינה אותם ל
 .מוסדותיה, בכפוף לפעילותה

ישירה או עקיפה, בארץ  ,מכל פעילות ימנעודרור ישראל והנוער העובד והלומד 
 . על כל סניפיהבתנועת הבונים דרור ובחו"ל, 

בארץ ובחו"ל, בתנועת הבונים  ,ישירה או עקיפה ,פעילותכל תנועת החלוץ תמנע מ
 .ובהסכמתה הבונים דרור העולמיתהנהגת תיאום עם אלא ב, דרור על כל סניפיה

 

  



 
תנועת התיישבות ציונית משימתית, מעודדת צמיחה, התחדשות , התנועה הקיבוצית .3

ופתוח של הקיבוצים, מקדמת את ההתיישבות, החקלאות, התעשייה, המרחב הכפרי 
 והשמירה על השטחים הפתוחים וכן פיזור אוכלוסייה תוך עדיפות לנגב וגליל. 

לחוסן מובילה ומקיימת ערבות הדדית ושיתופיות כבסיס ערכי הקיבוצית התנועה 
כלכלי וחברתי, מכירה במגוון המאפיין את הקיבוצים ופועלת עמם ולמען כל אחד מהם 

רואה בחברים ובקיבוצים שותפים פעילים במימוש שליחותה ו כרשת משלבתובנפרד 
  .הישראלית וביהדות התפוצות בחברה

 
במטרה לפתוח את דרך החיים הקיבוצית לזירות חדשות ולקהלים חדשים, וכדי לתת 
 מענה לצרכים לאומיים נוספים, תפעל התנועה הקיבוצית להקמת קיבוצים עירוניים 

 לתנועה הקיבוצית. של קיבוצים עירוניים קיימים ולצירופם 
 

תנועות הבוגרים של תנועות הנוער, יוצרות ובונות בעשורים האחרונים מפעל הגשמה 
תפעל נועה הקיבוצית הת ציוני חלוצי שיסודותיו הם ערכי תנועות הנוער והקיבוץ.

 לתנועה הקיבוצית.  מחנכיםה קיבוציצירופם של בשיתוף פעולה עם תנועות הבוגרים ל
 

 םקיבוציהשל  םפעל לקידום חברותית הבוגרים, ו, בשיתוף תנועצוות משימה תנועתי
 .תנועה הקיבוציתבכך, בהמעוניינים  ,העירוניים

 

 

 


