תוכניות השנת של הבונים דרור
מבוא:
תנועת הבונים היא בין תנועות הנוער הוותיקות שמפעילה תוכניות שנת בארץ .יש לנו הרבה
מאוד להתגאות בו  .המסמך הזה לא נכתב כביקורת על התוכניות הקיימות אלה כניסיון לבדוק
את הקיים כדי לוודא שאנחנו נמשיך להפעיל תוכניות שהן משקפות את האידיאולוגיה התנועתית
שלנו .
ברצוני למתוח קו יסוד לתוכניות שלנו שהוא המינימום שנדרש מתוכנית שתיקרא שנת של
תנועת הבונים דרור ,ברוח זאת של תנועת נוער שממשיכה לנוע קדימה .מראשית הפעולה בקן
דרך תוכנית השנת שהיא הלבנה החשובה ביותר שלנו בבניית התנועה עד להגשמה של חברינו
נמשיך לשאוף למלא את חלקינו בבניית העם והארץ.

מטרות:


להעמיק את מחויבותו של החניך לזהותו היהודית שהיא בבסיס האידיאולוגיה
התנועתית ודרכה להעמיק את מחויבותו לקהילתו היהודית המקומית.



לאפשר לחניך לבנות קשר עמוק עם מדינת ישראל שבבוא היום יאפשר לו להגיע
להגשמה דרך עלייתו ארצה.



להעמיק את הבנתנו של תנועת העבודה הציונית גם בהיבט ההיסטורי והעכשווית.



לאפשר לחניך להבין תוך כדי ניסיון אישי את הכוח של העיסוק בעבודה פיזית.



להרחיב את הכלים ההדרכתיים של החניך כדי להגדיל את תרומתו לתנועתו ולקהילתו
עם חזרתו משנת הכשרה .



להעמיק את הידע שלו בכל הנוגע ליהדות כתרבות ,להיסטוריה היהודית ,הציונות,
האתגרים העומדים בפתח בפני המדינה והעם וכמו כן העמקת השפה העברית.



לבנות את מחויבותו לצדק חברתי.



בניית תהליך קבוצתי כדי שזאת תהיה כלי אפשרי להגשמה בעתיד

מרכיבים:


לפחות שלושה חודשים בהם המוקד הוא לימודים



מספר טיולים המאפשרים הכרות הארץ



לפחות שלושה חודשים בהם המוקד הוא סביב עבודה המשקפת את החשיבות של צדק
חברתי באידיאולוגיה שלנו



לימוד עברית בדרכים שונות במשך כל השנה



מספר סמינרים שלדעתה של התנועה העולמית חשובות לבנייתה של האידיאולוגיה
שלנו



סמינר של לפחות  5ימים של כל משתתפי שנת של הבונים עולמי הנמצאים בארץ על
מנת לבנות הבנה של תנועה עולמית.

פרויקט חינוכי בקבוצות קטנות בו החניכים מכינים פעולות או תוכניות שקל ליישם אותם
.בארצם או בתוכנית שנת עתידית



עבודה לכל אורך השנה שכוללת לפחות שבועיים שבהם עבודה פיזית היא מוקד
התוכנית



קשר בדרך כל שהיא עם תוכניות שנת של תנועות אחרות



חיי קבוצה כחלק בלתי נפרד מתוכנית החינוכית



Habonim Dror Shnat Programmes
Introduction:
Habonim Dror has one of the longest running of the year programmes in Israel. We have
much to be proud of in terms of the programmes we have run over the years. This document
comes as an attempt to "check in" with ourselves to ensure that we continue to run
programmes which are excellent in every way and reflect the ideology of our movement. It is
a sort of bottom line, which will set the minimum platform which we expect every one of
our Shnat programmes to go beyond. It is not a criticism of what exists, but rather reflects
our commitment as a Youth Movement to strive to better all that we are a part of. From the
meeting in a ken of our youngest chanichim via the shnat programmes which are the crucial
building block in building our leadership to the ultimate hagshamah commitments made by
our chaverim.

Goals:







To enable the participant to develop a long term relationship with the State of Israel
which could ultimately lead to Aliyah.
To develop a deeper understanding of the positive Jewish commitments which
Habonim Dror sees as the underpinning of all its ideology.
To develop an understanding of the meanings of Labour Zionism both in its historical
iteration and its more recent iterations.
To develop a real appreciation for the impact of physical labour on the development
of a healthy human being.
To increase the tool kit (skill set) needed to be able to function as a madrich/a in the
and the wider Jewish Community to which the participant is returning.
To deepen the participants knowledge base in the areas of Cultural Judaism,
Hebrew, Jewish History, the politics and sociology of Zionism and the Modern State
of Israel.




To develop a deeper commitment to social justice.
To develop a commitment to equality, collective responsibility and co-operation

Elements:
All shnat programmes will include the following elements:
 A period of no less than 3 months in which the focus will be study
 A number of tiyulim which will enable the participants to become familiar with Israel
 A period of no less than 3 months in which the core element will be working in areas
compatible with the social justice focus of HD ideology.
 Hebrew study throughout the year is some form
 A number of seminars around issues which the world movement deems important
for the development of an understanding of our ideology
 A period of no less than 5 days during which all shnat participants from around the
world will be part of a worldwide Habonim Dror seminar.
 A small group shnat educational project which can then be used in the both the
home country and additional countries.
 A work element throughout the year in one form or another including a period of no
less than two weeks in which the core activity is physical labour.
 Interaction with members of other youth movements in Israel for year programmes
either by their participation in a joint programme for part of the year or via seminars
created for this purpose.
 Kvutzah based lifestyle as a complementary element during the shnat program

