מדרשת אדם יוצאת בקמפיין גיוס משאבים  17-16בדצמבר 2020
השקת הקמפיין בזום ביום רביעי 9.12.2020 ,בשעה 21:00
https://us02web.zoom.us/j/88022341000

Meeting ID: 880 2234 1000

מ י א נ ח נ ו ו ל מ ה ע כ ש י ו?
הדמוקרטיה בישראל במשבר .אנו חרדים לעתידה .מדרשת אדם מבקשת להעמיד את ניסיונה רב
השנים בחינוך לדמוקרטיה להתמודדות עם האתגרים שהמציאות מציבה בפנינו.
במהלך  33שנות קיומה מדרשת אדם פועלת לקידום ולפיתוח חינוך לדמוקרטיה ולשלום; לביסוס תפיסת
עולם המכבדת את זכויות האדם והאזרח ולעשייה חברתית .הפעילות מתקיימת בקרב יהודים וערבים,
דתיים וחילוניים ,נשים וגברים ,ילדים ,בני נוער ומבוגרים  --אזרחי מדינת ישראל ותושביה .התכניות
מיושמות בבתי ספר יסודיים ותיכוניים בגני ילדים ,בארגונים חברתיים ,במוסדות אקדמיים ,במכללות,
בארגוני נשים בארץ ובחו"ל .אלפי ילדים וילדות ,נערים ונערות ,סטודנטים ,מרצים ,פעילים ופעילות
חברתיים כבר למדו אתנו על חשיבות הדמוקרטיה ,ומאז הם נמנים על המגנים עליה במסגרות שונות.
ייחודה של מדרשת אדם ביכולתה לתת מענה חינוכי-חברתי למציאות המשתנה והמורכבת במרחבים
השונים ולהתאים את הכלים והנושאים בהם היא עוסקת לאקטואליה ולצרכים העולים מהשטח.
למדרשה שיטה חינוכית מקורית הידועה בארץ ובעולם בשם" :בצוותא – שיטת מדרשת אדם
להנחיית קבוצות"
העמותה הוקמה בשנת  1987לזכרו של אמיל גרינצוויג ,חוקר ומחנך ירושלמי ,אשר נרצח בהפגנה
בירושלים נגד המלחמה בלבנון ).(10.2.1983

ל מ ה ק מ פ י י ן?
זוהי תקופה קשה ודווקא כעת ,יש צורך בגיוס משאבים להגן על הדמוקרטיה הישראלית – להרחיב
ולהעמיק את הפעילות החינוכית שלנו בשטח עם קהלים חדשים וותיקים ,להתבונן באתגרים הקיימים
לדמוקרטיה ולשלום ובסכנות האורבות להם ,ולהתחדש ולחדש באומץ אינטלקטואלי ואזרחי.

מ ה ה ת כ נ י ו ת ש ל נ ו?
• להכשיר אנשי חינוך במערכת הפורמלית והבלתי פורמלית ללמד את עקרונות הדמוקרטיה ולהתאים
את עשייתם החינוכית למציאות המורכבת והקשה בה אנו נמצאים.
• לעודד מנהיגות דמוקרטית צעירה שתהווה את דור המובילים הבא של הדמוקרטיה בישראל.
• לקדם את השוויון בין המינים בחברה הישראלית ובמוסדותיה.
• להקים דור חדש של מנחים בשיטת "בצוותא" של מדרשת אדם וליצור קבוצות של פעילים חברתיים
אשר יובילו תהליכים ופרויקטים בקהילותיהם לשמירה על הדמוקרטיה.
• להרחיב את הידע בקבוצות אזרחים ותושבי מדינת ישראל על עקרונות הדמוקרטיה ומשמעותם.
• לקדם שיח אזרחי פוליטי מכבד בין כל תושבי ואזרחי מדינת ישראל על בסיס זכותם השווה לחירות.
• לפתח חומרים חינוכיים עדכניים במדיה הדיגיטלית בעברית ובערבית.

ה צ ל ח ת נ ו ת ל ו י ה ב כ ל א ח ד וא ח ת מ כ ם  /ן
 .1הכינו רשימות של תורמים פוטנציאליים אליהם ניתן לפנות במהלך הקמפיין שלנו.
 .2הפיצו את המידע וחומרי הקמפיין לכולםן בארץ ובחו"ל בכל מדיה אפשרית.
 .3חברו אותנו לתקשורת – רדיו ,טלוויזיה ,בלוגרים ,עיתונות ממוסדת ועצמאית.
 .4טלפנו לחברים ולתורמים פוטנציאלים במהלך הקמפיין או כמה ימים לפני.
 .5תרמו לקמפיין  -כל סכום יתקבל בברכה.
 .6הציעו רעיון יצירתי נוסף...
info@adaminstitute.org.il
יולנדה 054-7222594

ukimaroshek@gmail.com
אוקי 054-4448296

על מגוון הפעילויות והפרויקטים אפשר לקרוא בהרחבה בקישור זה:

דוחות פעילות שנתיים מפורטים לשנים 2019 – 2010
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