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אנחנו הרוב המתון
דרכנו היא התנועה האזרחית החוץ-מפלגתית הגדולה בישראל עם 

כ-320,000 תומכות ותומכים, המארגנת, מרחיבה ומפעילה את הרוב המתון 
הישראלי מתוך כוונה להשפיע על מדיניות הממשלה וסדר היום הציבורי, 

ברוח ערכי הציונות, הדמוקרטיה והערבות ההדדית.
אנו פועלים על מנת להגביר את קולם של המתונים, מול הקולות הקיצוניים 

שרועשים ומשתלטים על השיח הפוליטי והחברתי.

אנו שואפים שמדינת ישראל תונהג על ידי ממשלה המקיימת את 
העקרונות הבאים:

• ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי ומדינה דמוקרטית לכל אזרחיה 
ברוח מגילת העצמאות.

• חתירה להסדר מדיני שיאפשר היפרדות מהפלסטינים ויבטיח את הרוב 
היהודי בישראל.

• צדק חברתי וכלכלי, שוויון הזדמנויות וסולידריות חברתית.
• מיגור ההסתה, הפילוג, השחיתות והגזענות בחברה הישראלית.

כתנועת שטח אנו פועלים בכל רחבי ישראל ומקיימים פעילות הסברה מדלת 
לדלת, מקימים דוכנים במקומות ציבוריים, יוזמים חוגי בית, אירועים, 

עצרות, הפגנות ומשמרות מחאה. פעילות השטח של דרכנו נעשית באופן 
יומיומי ועקבי. אנו מאמינים בהכשרת חברה אזרחית פעילה, מקצועית 

ואיכפתית ולשם כך מקיימים הכשרות מקצועיות, קורסים וסמינרים לפעילי 
התנועה בנושאי ניו מדיה, אקטיביזם וענייני השעה.

דרכנו שומרת על קשר עם הקהילה שלה בשיחות טלפון תדירות, במיילים 
ובהודעות. הקהילה נענית ומתייצבת לפעילות התנועה: חותמת על עצומות, 

שולחת מיילים לשרים וחברי כנסת, באה לעצרות ולאירועים שהתנועה 
עורכת, תולה שלטים ומחלקת חומרים ומוכיחה, פעם אחר פעם, שלרוב 

המתון יש קול והוא נשמע ברור וחזק!
דרכנו מקבלת תרומות הן מתורמים גדולים יהודים וישראלים והן מאלפי 

ישראלים שמשתתפים בתרומות קטנות חד פעמיות או חוזרות. בזכות 
הנדיבות והתרומות, אנחנו מצליחים להגיע למיליוני ישראלים, לפעול 

במקומות חדשים ברחבי הארץ ולהשמיע את הקול של הרוב המתון.
דרכנו - אוהבים את ישראל. יוצאים לפעולה.
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פולי בורנשטיין|מנכ״לית דרכנו

 דבר המנכ”לית
השנה האחרונה הייתה  עמוסת פעילות והישגים 

עבור דרכנו. שנה שבה גדלה התנועה וביססה את 
עצמה כתנועה האזרחית הגדולה ביותר בישראל 

וגם כתנועה פוליטית על-מפלגתית הבונה ומפעילה 
את הרוב המתון הישראלי. 

השנה התחזקנו בדעתנו שרוב הציבור בישראל, 
מימין ומשמאל, הוא מתון וצמא להשמיע את קולו 
כדי להמחיש שרב המשותף, בינינו הישראלים, על 

המפריד. באמצעות הפעילים והמתנדבים שלנו, 
בזכות הנחישות והנתינה שלהם ושל התורמים שלנו - עשרות אלפים 

הצטרפו אלינו לדרך. 
מהתגובות שאנחנו מקבלים בעבודתנו היומיומית ברחוב הישראלי אני 
יכולה להעיד שהישראלים בשלים לפוליטיקה של חיבור בין קבוצות 
ושבטים. ישראל זקוקה נואשות לקואליציות של מפלגות, ארגונים 

ותנועות שלמרות ההבדלים, מוכנים לקדם את הערכים שבקונצנזוס 
ובמרכזם: ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי ודמוקרטיה שוויונית 

לכל אזרחיה, ברוח מגילת העצמאות. 

השנה עסקנו במציאת שותפים וארגון קואליציות שמייצגות חלקים שונים 
בחברה הישראלית, והוכחנו שבכל הקבוצות והשבטים קיימים שותפים 

מתונים שמוכנים לעבוד יחד נגד ההקצנה והפילוג. 
למרות שיש כאלה שינסו לשכנע אותנו שזה בלתי אפשרי; למרות שיש 
מי שיגידו שלא תיתכן בישראל שותפות ועשייה חברתית ופוליטית חוצת 
מחנות, אני יודעת שהכבוד וההוגנות בינינו אפשריים וההסכמות בינינו 

קיימות. שעתו של הרוב המתון, להשמיע קול גדול ולהחזיר את הערכים 
שלו למרכז הבמה, הגיעה.

בשנת 2019 תתקיימנה בישראל בחירות לכנסת ואנחנו נערכים לקראתן, 
בין היתר בהדגשת הערכים של הרוב המתון וקידומם. מטרת העבודה 
שלנו לקראת הבחירות היא להבטיח כי תוצאות הבחירות תייצגנה את 
ערכיו של הרוב הישראלי המתון, ולא תהיינה תלויות בקבוצות לחץ 

קיצוניות, זאת למען כנסת שתשקף נאמנה את החברה הישראלית על כל 
גווניה ואת הערכים הישראלים שבקונצנזוס. נמשיך לפעול גם בעתיד כדי 
להבטיח שהרוב המתון ישמיע את קולו, ישפיע וינצח במאבק על דמותה 

של ישראל שלנו.

שלכם,
פולי ברונשטיין
מנכ"לית דרכנו
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נאום עצרת רבין 2018

אני נרגש מאוד לראות כאן את כל הקהל 
הגדול הזה. אתם שהגעתם לכאן מכל קצוות 

הארץ, מכל גווני החברה, שמאל וימין, דתיים 
וחילוניים. ערבים ויהודיים. 

המפגש אתכם הוא מעמד של תקווה ענקית.
הוא התגלמות הסיכוי לישראל טובה יותר.

אני עומד מולכם הערב, כמי שזכה, כטייס 
קרב צעיר במלחמת ששת הימים, לפגוש את 
יצחק רבין בחדרי הפיקוד מודאג אך נחוש, 

רגע לפני שהמראנו אל המערכה המזהירה שעליה ניצח רבין כרמטכ"ל.

אני עומד מולכם כיושב הראש של תנועת דרכנו, תנועה שמנסה בשנים 
האחרונות לרתום את כל השותפים, כדי למצות את המאחד בינינו, 

לחזק את חוטי האריג השוזרים אותנו יחד כאומה.
בחודשים האחרונים פעלנו במטרה להפוך את שעת ההתייחדות הזו 
לנקודת מפגש משמעותית שכל ישראלי יוכל למצוא בה את מקומו. 

וכשאני מביט בכם, כשאני רואה את ההמונים שהגיעו לעצרת, חלקם 
בפעם הראשונה בחייהם, ברור לי שמאבקנו צלח. אני גאה לראות כאן 

את נציגיו הזוכרים של עם ישראל כולו ומודה לכולכם שבאתם. 

קובי ריכטר|יו״ר תנועת דרכנו

העצרת אורגנה על-ידי תנועת דרכנו

23 שנים מאז עמד רבין על הבמה הזו, סיכם את העצרת בשיר 
לשלום ונרצח בידי בן עוולה.

23 שנים מאז איבדנו את אחד מגדולי המנהיגים שהצמיח עמנו.
הזמן חלף -אך לעיתים נדמה שלא למדנו דבר. משוליה הקיצוניים 
של החברה הישראלית מגיחים גם היום נחשולים של שנאה, הסתה 

ופלגנות. אלו מאיימים להרוס את כל מה שיצרנו. את כל מה שרבין 
סימל והאמין בו.

כולנו מבינים שאין ברירה. אנחנו חייבים לשנות כיוון ולגבש יחד 
דרך אחרת.

בדיוק בשביל זה באנו לכאן.
אנחנו מבקשים לומר הערב דבר פשוט וברור:

רצח רבין הוא אסוננו.
לא אסונו של מחנה אחד, גם לא של מפלגה מסוימת.

זהו אסונו של עם שלם. אסונה של מדינה.
כדורי המרצח קטעו לא רק את חייו של יצחק.  

הם פילחו את נימי נפשה של החברה כולה.
על כולנו מוטלת האחריות להוביל תיקון.

נצליח רק אם נהפוך את מעמד הנצחתו לשעה של חשבון נפש לאומי. 
רק אם נתעקש לכבד את המייחד בינינו ולמצות את המאחד אותנו.

אני אומר הערב לכל אחיותינו ואחינו שהגיעו לכאן, יהודים וערבים, 

שמאל וימין, דתיים וחילוניים:
הביטו זה בזה. 

דברו זה עם זה.  
הסירו לרגע את מחיצות המפרידות. 

ותרו על הפניית האצבע המאשימה. על הצורך לסמן צודקים וטועים.
אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום. 

הנכונות לדלות מתוכנו את הסבלנות והאומץ, להקשיב לאחר, גם אם 
חלק מעמדותיו מנוגדות לשלנו - זוהי לא רק דרכנו. 

זוהי גם דרכו של יצחק רבין. 
עוצמתו כמנהיג נעוצה היתה ביכולתו האמיצה לשנות ולהשתנות. 

לדבר גם עם מי שנחשב לאויב מר, מחוץ ומבית. לראות ולכבד את 
מצוקת האחר, את דעותיו, את חלומו. 

כפי שאמר בנאומו בפני הפדרציות היהודיות בארצות הברית: "חשוב 
שכולנו נדע, כי בין שתומכים במהלכים שלנו ובין שמתנגדים להם - 

כולנו אחים, כולנו יהודים וגורל אחד לכולנו."
חברים, זוהי גם הקריאה שעולה מהכיכר הזו, מהדוברים שיעלו לכאן 

בדקות הבאות. דוברים שחושבים כמוכם ודוברים שחושבים אחרת 
מכם. חלקם גם חשבו אחרת מרבין. אבל כולם אחים. כולנו נחושים 
לפעול יחד כדי להפיח חיים במורשתו של רבין. גורל אחד לכולנו.
זוהי דרכנו לבנות ליצחק את המצבה החיה שהוא כל כך ראוי לה.
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 אמנת השיח
הישראלי
מנקים את השיח הציבורי

בתקופה האחרונה משהו רע קורה בשיח הישראלי. במקום תרבות דיון 
של שני צדדים שונים המכבדים זה את דעתו של זה, עברנו לשיח מפלג 
ומסית שמעמיד בסכנה את המכנה המשותף שהופך את כולנו, בסופו של 

דבר, לחברה אחת. 

הקיץ הרגשנו שהגיעה השעה לחולל שינוי. דרכנו יזמה מהלך שאליו 
גייסנו 23 ארגונים אזרחיים מכל גווני החברה הישראלית במטרה לשנות 

את השיח הישראלי. 
במהלך חודשי הקיץ פעילי היוזמה עברו את הארץ לאורכה ולרוחבה, 

נפגשו עם עשרות אלפי ישראלים מכל הארץ ומכל המגזרים, קיימו 
מאות מעגלי שיח במטרה להניח את העקרונות המשותפים לשיח ציבורי 

ראוי ומכבד. 
הקולות מהשטח רוכזו ונוסחו במסמך הנקרא - אמנת השיח הישראלי, 

שראה אור עם כניסתה של השנה העברית החדשה.
אז, אירח כבוד נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין, את קואליציית ארגוני 

האמנה בביתו וקרא לכל נבחרי הציבור לחתום עליה ולפעול לאורה. 
מרגע זה - חברי כנסת רבים ממפלגות שונות הצטרפו ומצטרפים עדיין 

ליוזמה וחתמו עליה ואליהם הצטרפו עוד עשרות אלפי אזרחים ואזרחיות. 

בשלב השני של הפרויקט, העלינו קמפיין ארצי גדול, בו פנינו לציבור 
הישראלי לחתום על האמנה ולהוות  דוגמא עבור הילדים שלנו החשופים 

לשיח אלים ומפלג. השלטים נפרשו בכל רחבי הארץ ועוררו דיון ער 
בתקשורת וברשתות. 

כמו כן, פעילי דרכנו עלו, שוב, לכנסת להחתים את חברי הכנסת על 
האמנה. כל חברי הכנסת קיבלו את האמנה חתומה וממוסגרת ותלו אותה 
במשרדיהם. חברי הקהילה החלו לכתוב לחברי כנסת שחתמו על העצומה 

אבל נקטו בלשון בוטה בהתבטאויותהם הציבוריות.

קהילת אמנת השיח הפכה להיות עצמאית והחלה לנהל את דף 
הפייסבוק בעצמה.
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״לכל אחת ואחד מאתנו יש את הרגע האישי שהוא 
ניצב מעל המדרון החלקלק של איבוד השליטה על 

צורת השיח.״

“השיח כיום לא מייצר רעיונות, אלא שטחיות. הוא 
מכבה יצירתיות וגורם לרבים בחברה הישראלית 

לקחת צעד אחורה.”

 פולי ברונשטיין
 מנכ”לית תנועת דרכנו

ויוזמת האמנה

עודד רביבי
 ראש מועצת אפרת

ויזם האמנה

שי פירון
שר החינוך לשעבר 

וממייסדי תנועת ‘פנימה’
״היום הוויכוח בנוי בצורה נורא פשוטה: מסכים או 

שונא. או שאתה איתי - או שאני שונא אותך.״

 ״בתוך חדר עם 100 אנשים תמיד ישמעו את ה-10
 שצועקים. הרוב המתון הוא תמיד שקט יותר.

 הפתרון נמצא ברגע שאתה מוותר רגע על המבצר
שלך - ומנסה להבין ולהקשיב לאחר.״

 ״אתמול זה קרה בעפולה, כי מישהי פשוט צפרה
 ומחר זה מישהו שפשוט יתווכח ויחטוף גם בהתאם,
 ומחרתיים זה הילדים שלכם, שהולכים לבית הספר

ויחטפו סטירה כי זה לגיטימי.״

לוסי אהריש
 אשת תקשורת

 ועיתונאית

חנוך דאום
קומיקאי 

ופובליציסט 

ציטוטים מתוך ערב חנוכת פרויקט אמנת השיח הישראלי
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עצרת 
הזיכרון 

המרכזית 
לרבין 

אומרים כן לתקווה 

השנה לקחה על עצמה תנועת דרכנו להפיק בפעם השנייה את העצרת 
המרכזית לזכר רצח רה"מ יצחק רבין ז"ל. 

מתוך ההכרה שרצח רה"מ הוא טראומה לאומית, פצע משותף למגוון 
אוכלוסיות ומגזרים בחברה הישראלית, בחרנו בשנה ה-23 לזכר 

ליל הרצח, להשתמש בבמה המרכזית של הטקס להעברת מסר של 
פיוס ותקווה. 

דווקא במועד זה בשנה, יום חשבון הנפש של הדמוקרטיה הישראלית, 
יצרנו במה שאפשרה להשמיע דעות שונות והראתה שאפשר גם אחרת. 
זיכרון הרצח יכול להיות אתוס מכונן של כל החברה הישראלית, שכל 

מי ששותף לתחושה שרצח ראש ממשלה על ידי יהודי הוא אסון - 
יכול וצריך להיות שותף לו.  

אל הכיכר הוזמנו נציגים מכל רחבי הקשת הפוליטית כדי לצאת 
כנגד רוחות ההסתה והשיח האלים וקראו לתיקון בחברה הישראלית 
- לשותפות בין השבטים השונים המרכיבים אותה. נציגי המפלגות 

התבקשו לקרוא מעל הבמה לציבור הישראלי להתחייב לכך שלא ניתן 
למחלוקות מבית להפוך לשנאה שבעבר הביאה לרצח רה"מ. 

אל הכיכר הגיעו כ-80,000 אזרחים ואזרחיות, ישראלים וישראליות, 
מימין ומשמאל ותחת הזיכרון המאחד של כולנו, הוכיחו הלכה למעשה 

שרב המשותף בינינו על המפריד ושעל אף המחלוקות גורלנו גורל 
אחד, גורלה של הארץ הזו. 

לא נשלה את עצמנו, לצד המילים המנחמות והמאחדות, היה זה גם 
ערב טעון. הפצעים העמוקים שנפערו בינינו וחוסר האמון בין המחנות 

בישראל, תוצאה של שיסוי ופילוג מתמשכים, לא בקלות יתאחו.
בחלקים מסוימים בכיכר, בחלק מן הנאומים, קמה קול צעקה. אפשר 
להסתכל עליה כאל צעקת התרסה מבישה ואפשר להסתכל עליה כאל 

צעקת כאב אמיתית של ישראלים וישראליות שאוהבים את ישראל 
ורוצים בטובתה.
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אבי גבאי
יו”ר מפלגת 

‘העבודה’ 

“יש לנו ויכוח על הדרך ויש לנו זהויות שונות אבל 
המקום הזה חשוב לנו. לכולנו. אנחנו רוצים לחיות 
במדינה דמוקרטית המכבדת את הדעות השונות בה 

ואנחנו רוצים שלום”. 

“אסור לנו לשכוח לעולם על מה חרבה ירושלים, על מה 
חרב בית שני - על שנאה. הרוצח בגבו של יצחק רבין היה 
מוכן להטיל עלינו עוד חורבן. הוא רצה לשלוט בהיסטוריה, 
לשלוט בנו האזרחים. הוא רצה לקצר את הדרך, הוא רצה 

לקטול נפש כדי לקטול מדיניות גם במחיר של קטילת 
הדמוקרטיה וגם במחיר של מלחמת אחים”.

לוסי איוב
אשת תקשורת 
ומנחת העצרת

צחי הנגבי
השר לשיתוף
פעולה אזורי

“מכאן, מהכיכר הזו, הטבולה בדמו של ראש הממשלה, 
מכאן נאמר בקול גדול שיהדהד במחזותיה של ארצנו 

האהובה - מאסנו בפוליטיקה של שנאת אחים”. 

“יש שוליים בימין, יש שוליים בשמאל, יש לנו חובה להתייצב 
מולם - יחד עם זאת לא כל מי שחושב אחרת הוא קיצוני ואיום 

קיומי ולא כל מי שחושב אחרת הוא אויב”.
יאיר לפיד
יו”ר ‘יש עתיד’ 

שגית 
פרץ דרעי

עו”ד ומלמדת תורה

“אני יודעת שיש אנשים אחרים סביבי, שונים ממני, עם ערכים 
וצרכים ורצונות המיוחדים להם ושונים משלי. אנחנו חברה 

מורכבת מקבוצות שונות והחיים יחד יכולים להיות מלאי פירוד 
ושנאה או חיים החותרים לטוב משותף”.

“אי אפשר לכתוב מחדש את העבר, אבל כן אנחנו יכולים 
לכתוב את העתיד. בואו נתחייב שלא ניתן להפוך את המחלוקת 

מבית לשנאה שכבר הפכה פעם לשלוש יריות בגב”. 

ציפי לבני
ראשת האופוזיציה

ויו״ר התנועה
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 השדולה
 לפתרון
 הסכסוך

הישראלי-
 ערבי

בחודש יולי קיימה תנועת דרכנו אירוע גדול בכנסת 
בשיתוף השדולה לפתרון הסכסוך הישראלי-ערבי. 

באירוע ביקשנו להתמודד עם חוסר העניין של 
הציבור הישראלי בנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני 

והשחיקה באמון שלו שניתן לקדם וליזום פתרונות 
שישרתו את האינטרס הישראלי. 

בשדולה נשאו דברים: ח"כ חיליק בר מ'המחנה 
הציוני', יו"ר השדולה, יו"ר מפלגת 'העבודה' - אבי 

- ציפי לבני, פרופ'  גבאי, יו"ר 'המחנה הציוני'
עוזי ארד לשעבר ראש מל"ל, ערן עציון מהמכון 

למחקרי בטחון לאומי, קובי ריכטר-יו"ר דרכנו ופולי 
ברונשטיין - מנכ"לית דרכנו. 

באירוע הייתה הסכמה רחבה שכל ניסיון לספח 
לישראל את שטחי יהודה ושומרון וחבל עזה הוא 

מתכון לאסון. במטרה להבטיח את עתידה של ישראל 
כיהודית ודמוקרטית יש להתנגד לכל צורה של סיפוח 

ולפעול להיפרדות של ישראל מהפלסטינים.
לאירוע בכנסת יכלו להיכנס רק כ-200 איש ואישה 

ולצערנו עשרות רבות נאלצו לחכות בחוץ משום 
שהאולם היה מלא מפה לפה.  כן להיפרדות מהפלסטינים 
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מחוקקים 
נגד 

השחיתות 

במהלך השנה האחרונה נחשפו פרשות שחיתות חמורות ברמה 
המקומית והארצית, שבהם מעורבים נבחרי ציבור. לצד זאת, נעשו 

ניסיונות מצד הממשלה לפגוע בשומרי הסף האמונים על החוק 
והממשל התקין. הרוב המתון בישראל ראה את המתרחש ויצא 

להפגין ברחובות. אנחנו היינו שם אתו. ארגנו שני מוקדי הפגנה, 
סייענו לארגון של שישה מוקדי הפגנות נוספים והשתתפנו בעוד 

כעשרה מוקדים ברחבי הארץ. 

למרות שההפגנות היו גדולות וסוחפות, הגענו למסקנה שהפגנות 
לבדן לא יביאו את השינוי המיוחל. החלטנו לבצע עבודת תחקיר 
ובמסגרתה כתבנו את עצומת "מחוקקים נגד השחיתות". עצומה 

זו התבססה על מחקר מקיף שביצע 'המכון הישראלי לדמוקרטיה' 
שתורגם לחמש נקודות חקיקה שמטרתן להקשות על נבחרי ציבור 

לסטות מדרך הישר ומאחריותם לקהל הבוחרים.  

ניהלנו קמפיין להחתמה על העצומה ברשתות החברתיות, בהפגנות 
השונות ברחבי הארץ, בדוכנים שהפעילו פעילי דרכנו ובאלפי 

שיחות טלפון. למעלה מ-16,000 ישראלים וישראליות חתמו עליה 
ובחודש מאי, עלינו לכנסת עם עשרות פעילים מרחבי הארץ והגשנו 

את העצומה לחברי כנסת מהאופוזיציה ומהקואליציה שהבטיחו 
לפעול לאורה. 

בימים אלה מתורגמת העצומה לחקיקה בפועל שתובא לאישור 
המליאה בכנסת.
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שומרים על 
הדמוקרטיה 
הישראלית  

השנה ראינו ניסיונות בלתי פוסקים מצד גורמים קיצוניים בממשלה 
להחליש את הדמוקרטיה הישראלית. 

אחד המהלכים המסוכנים ביותר, שמטרתו הייתה להגדיל את חופש 
הפעולה של הכנסת על חשבון הרשות השופטת, היה הניסיון לחוקק 

"פיסקת התגברות" על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. דרכנו התארגנה 
במהירות לקמפיין שמטרתו הייתה גיוס הכוחות המתונים בממשלה נגד 

יוזמת החקיקה.
יצאנו בקמפיין רשת מסיבי שקרא לאזרחים ואזרחיות לשלוח מיילים 

לחברי סיעת 'כולנו', בראשותו של שר האוצר, משה כחלון, ולעודד אותם 
לעמוד כחומה כנגד "פסקת ההתגברות". אל חברי הכנסת נשלחו למעלה 

מ-15,000 מיילים בתוך 48 שעות. 
נוער דרכנו יזם את "מכתב התיכוניסטים", עליו חתמו כ-300 בני ובנות 
נוער מכל רחבי הארץ ובו הם מביעים את התנגדותם לניסיונות החלשת 

הדמוקרטיה הישראלית. המכתב הוגש לשר החינוך, נפתלי בנט. 
יצאנו לפעולות שטח רבות; קיימנו סדרה של הרצאות בשם "דמוקרטיה על 
הבר", מפגשים פתוחים לציבור הרחב הנוגעים בנושאים של שלטון החוק, 

השתתפנו בהפגנות והקמנו קול צעקה. 
הרעש התקשורתי שעשינו צלח ויו"ר 'כולנו' יצא בהבטחה לציבור שלא 
ייתן לקיצונים בממשלתו לקבוע את סדר יומה של מדינת ישראל. בסופו 

של דבר היוזמה טורפדה והקמפיין הוכתר כהצלחה. 
מעודדים מהצלחת הקמפיין, פעלנו במרץ באופן דומה כשהממשלה קידמה 

את חוק הלאום, במטרה לשלב בחוק את המחויבות של ישראל לשוויון 
וערכי הדמוקרטיה ברוח מגילת העצמאות. נוסח החוק הסופי אמנם רוכך 

מאד ביחס לגרסה הראשונה, אבל דרישתנו לשילוב הערכים הדמוקרטים, 
לצערנו, לא התקבלה. בכנסת הבאה, נמשיך להיאבק לתיקון חוק יסוד 

הלאום, באופן שישקף את ערכי הרוב הישראלי המתון.

נלחמים בפסקת ההתגברות
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מצמיחים 
את הדור 
הבא של 
ההנהגה 
המתונה

נוער דרכנו הוא המטה הצעיר של התנועה אשר מורכב מכ-1140 בני נוער דרכנו
נוער מכל רחבי הארץ אשר מתלכדים סביב מטרה אחת: לארגן את בני 

הנוער הישראלים לפעול לקידום ערכיו של הרוב המתון הישראלי. 
הפעילות בנוער דרכנו מעודדת בני נוער למנהיגות ומעורבות פוליטית 
חברתית ומחנכת אותם להיות אזרחים חושבים, מעורבים ואקטיביים. 

ביחד, אנחנו לומדים על החברה הישראלית על כל גווניה ומורכבותה, 
ופועלים לקידום הטוב המשותף. 

במקביל להשתתפות בפעילות השוטפת של התנועה וליציאה שלנו 
לרחובות להחתמה ולמפגש עם הציבור הישראלי, ב-2018 קידמנו יוזמות 

רבות שלנו, ביניהן:
הנגשת הפוליטיקה הישראלית באמצעות מילון עממי-פוליטי, ובו מושגים 

מתחום הפוליטיקה הישראלית המנוסחים בשפה פשוטה ונהירה.

יזמנו כנס אקטיביזם במטרה לעורר מודעות פוליטית בקרב בני נוער, 
הזמנו עוברים ושבים ברחובות הארץ להביע את הדעות והערכים שלהם 
והזמנו אותם לתלות אותם על מיצב שבנינו. כתבנו, ניגנו ושרנו עם בני 

נוער יהודים, ערבים, דתיים וחילונים בערבי תרבות שיזמנו. עסקנו רבות 
בסכסוך הישראלי-ערבי וצילמנו סרטונים העוסקים באתגרים של בני 

הנוער החיים בעוטף עזה. כמו כן, קיימנו שיעורים והדרכות רבות בבתי 
הספר לבני נוער אחרים והסברנו על ערכי דרכנו. 

אנחנו דור העתיד של מדינת ישראל. האחריות על המדינה הזו ועל 
אופייה נמצאת בידינו. גם בשנה הבאה נמשיך ליזום ולעשות כל שנוכל 

כדי לעצב את פניה של מדינת ישראל כפי שאנחנו רוצים לחיות בה, 
מדינה בעלת אופי יהודי ודמוקרטי, מדינה שבעוד 30 או 40 שנה, נהיה 

גאים לגדל בה את ילדינו.
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דרכנו במדיה
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תובנות מחקר דרכנו

 - 26 - 27

סקר טלפוני אנונימי בקרב תומכי דרכנו
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ימין

ימין מתון
שמאל מתון

22.0%

13.0%

מרכז
22.0%

מרכז נוטה לשמאל
14.0%

שמאל
10.0%

מרכז נוטה לימין

10.0%

9.0%

דרכנו פועלת לגבש קבוצת זהות חדשה המגדירה את ״הציבור 
הישראלי המתון״: זהות המגשרת על השסע בין ימין ושמאל, ומבליטה 
את ערכי היסוד המשותפים לרוב הישראלים. באווירת הקיטוב הקיימת 
בחברה הישראלית היום, משימה זו מחייבת הבנה עמוקה של התפיסות 
המאפיינות את הקבוצות החברתיות השונות והחסמים המרחיקים אותן 
זו מזו. לשם כך, דרכנו נעזרת במחקר ואיסוף נתונים שוטף, המסייע 
לנו לקבל החלטות אסטרטגיות מושכלות, לגבש מסרים שקהלי יעד 

שונים יוכלו להזדהות עימם, לעקוב אחרי הישגי התנועה לקראת 
מימוש ומטרותיה ולהעריך את השפעתה. 

ממצאי המחקר מוכיחים כי קהלים מכל הקשת החברתית נחשפים 
לפעילות התנועה. ממצאים מתוך סקרי דעת קהל מן השנה החולפת 

מעידים כי 33% מהציבור היהודי בישראל נחשף לתנועה )לעומת 
28% מוכרות ציבורית בסוף 2017(. אחוז החשיפה לתנועה זהה 

לרוחב קבוצות גיל, חילוניים ודתיים, ולרוחב אזורי מרכז ופריפריה. 
בנוסף, דימוי דרכנו בציבור הפך השנה יותר ויותר מדויק, כאשר 43% 
מהנחשפים לדרכנו מגדירים אותה כ״תנועה אזרחית המייצגת את הרוב 

המתון״ )בהשוואה לרק 24% בסוף 2017(. 
ממצאי המחקר מעידים שמסרי התנועה מעוררים הזדהות בקרב 

מגוון קהלי יעד, ושמאגר התומכים הרשומים של התנועה מייצג את 
״הרוב המתון״ בציבור הישראלי, על שלל גווניו. סקר טלפוני אנונימי 

שנערך במרץ האחרון בקרב מדגם אקראי של 1405 אנשים מתוך 
מאגר התומכים של דרכנו, מצא כי תומכי דרכנו מגוונים מבחינה 

דמוגרפית ופוליטית. הסקר נערך בקרב תומכים שחתמו על הצטרפות 

לתנועה לאחר שיחה עם צוותי הגיוס של דרכנו שביקרו בבתיהם, או 
פגשו אותם בדוכני רחוב באזורים נבחרים. ממצאי הסקר העלו כי 

בקרב תומכי התנועה ישנם 61% חילוניים ו-39% מסורתיים, דתיים או 
חרדים, כ-  5% מהתומכים הם מיעוטים אתניים )מוסלמים, דרוזים, 
נוצרים(,22% מגדירים עצמם תומכי "מרכז", 33% נעים בין "מרכז 
נוטה לשמאל" ל"שמאל", ו-45% מהתומכים מגדירים עצמם כבעלי 

אידיאולוגיה פוליטית ימנית. הסקר מעיד כי קהל התומכים של דרכנו 
כולל אנשים מתונים מהימין ומהשמאל, אשר חולקים ערכים משותפים.

המחקר מספק עדויות ראשוניות להשפעה של פעילות דרכנו על עמדות 

הציבור בישראל. לדוגמה, בסקר שנערך בסוף אפריל 2018 בקרב 
מדגם מייצג של הציבור היהודי הבוגר )1033 נבדקים(, נמצא כי 

אנשים שנחשפו לדרכנו נוטים לתמוך בהיפרדות מן השטחים 
הפלסטיניים יותר מאשר אנשים שלא נחשפו לתנועה, זאת מעל ומעבר 
להבדלים בעמדותיהם המוסברים )סטטיסטית( על ידי שיוכם לימין או 

לשמאל. במילים אחרות, ניתן להניח כי חשיפה למסרים של דרכנו 
מחזקת את התמיכה בהיפרדות מיהודה ושומרון בקרב מחנות 

פוליטיים שונים.
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 מערכת ניהול
 המידע החדשה

של דרכנו
321,440
תומכים בתנועה

63,116
חברים חדשים 

בתנועה בשנת 2018

 דרכינו
במספרים

3,835,890
גולשים וגולשות 
שנחשפו לתכנים 

Facebook-שלנו ב

45,503
תומכים ותומכות חתמו 
על הצטרפות לתנועה 

בדוכנים ובדלתות

78,000
שיחות טלפון שנעשו 

לתומכים שלנו

38,246,728
חשיפות לתכנים

Facebook-שלנו ב

836,618
הודעות טקסט

שנשלחו

11,564
מתנדבים 

בדיגיטל

536,469
מיילים 
שנשלחו

25,360
חברים חדשים בעמוד 
ה-Facebook שלנו 

בשנת 2018

579,640
שיתפו, עשו לנו לייקים 

או הגיבו על התוכן 
Facebook-שלנו ב

146,376
חברים בעמוד 

ה-Facebook שלנו

3,349,432
צפיות בתכני 
הוידאו שלנו 

Facebook-ב

הפעילות הענפה של צוות ומתנדבי דרכנו מביאה לגדילתו העקבית 
של בסיס הנתונים של התנועה, המכיל את פרטי הקשר של למעלה 

מ-320,000 השותפים והשותפות שלנו לדרך מכל הארץ. 

לאור ההיקף ההולך וגדל של בסיס התומכים הרשומים, החלטנו 
השנה לשדרג את מערכת בסיס הנתונים והותקנה במטה דרכנו 

מערכת חכמה. המערכת מאפשרת לנו להזין באופן מהיר ויעיל יותר 
תורמים, תומכים ומתנדבים חדשים, לשמור איתם על קשר באופן 

מדויק יותר ולהפיק דו"חות המספקים לנו אינדיקציה מפורטת לגבי 
אפקטיביות הקמפיינים שלנו. 

המערכת החדשה שהוטמעה חולשת על מערכת הטלפוניה שלנו, 
אשר מאפשרת לנו לבצע עשרות אלפי שיחות טלפון בשנה לתומכים. 

מערכת המסרונים שלנו שולחת בשנה מיליוני מסרונים הקוראים 
לשותפינו לקחת חלק פעיל בקמפיינים שאנחנו מנהלים. מערכת 
הניוזלטר החודשית שלנו מפרטת את פעילות התנועה, מעדכנת 

לגבי עמדותיה, מספקת עדכון לגבי אפיקי המעורבות ומארגנת את 
תומכינו להשמיע קול ולצאת לפעולה. 

שמירת הקשר עם הרוב המתון בישראל והנעתו להשפיע על סדר 
היום הציבורי ומדיניות הממשלה עומדת בראש סדר העדיפויות של 

דרכנו. אנחנו מכירים בעוצמתו של בסיס הנתונים שאגרנו וגם בשנה 
הבאה נפעל בכדי להנגיש, לייעל ולהטמיע אותו בכל מטות התנועה. 

גם בשנה הבאה נמשיך להיות כוח מוביל בבניית תשתית התקשורת 
של הרוב המתון בישראל.



מילי
אורמן

אור
נחושתן

שירי
לנדמן

פולי
ברונשטיין

מיטל
זיידמן

אסףצוות דרכנו
יוספוב

שחר
קרסנטי

רועי
כתובים

כרמל
פלר

סיון
הולצמן

איילת
קסוטו

תל אביב
וידריך

ג׳יימס
מקדונלד

פדר
דורין
כפיר

אבי
לוגסי

יובל
בן-צבי
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2018
 נתונים
 כספיים

סך ההוצאה הכספית של דרכנו 
בשנת 2018: 3,217,175 $

36
 תורמים פרטיים

גדולים

1,485
תורמים קטנים

טלי זינגר
וועדת ביקורת

הילה ירושלמייאיר אסולין

חברי ההנהלה

ד״ר קובי ריכטר
יושב ראש

דוד שמחה

ברוך שפיגל
סגן יושב ראש

מוחמד דראושה

עדי בלדרמןאתי ליבני

ד״ר משה הלינגראורית לסר

ברוך מזור
גזבר

אסף הלחמי

גיא זוקיןאלה גרה
וועדת ביקורת

29%
עבודת שטח

עצרת רבין
14%

תוכן
ודיגיטל

15%
מנהלה

וטיפוח צוות

13%
קמפיין אמנת השיח

8%

מתנדבים
5%

פיתוח קהילת
4%דרכנו

מחקר

3%
תקשורת

3%

קמפיינים
6%
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איך אפשר 
תנועת דרכנו היא תנועה של אזרחים ואזרחיות. היא תנועה ששייכת לאזרחי לעזור?

מדינת ישראל ועובדת בשבילם. אנחנו קוראים לכם ולכן לקחת חלק בשינוי 
שאנחנו רוצים ליצור. אנחנו קוראים לכולם להיות שותפים שלנו ולקחת חלק 

בפעילות התנועה. 

עקבו אחרינו
עמוד הפייסבוק שלנו מעודכן באופן תדיר עם 

 Like חדשות ואירועי דרכנו, אתם מוזמנים לעשות
ולעקוב אחרינו שם בכתובת:

@DarkenuGlobal

הצטרפו אלינו  
התייצבו לאירועי דרכנו המתקיימים ברחבי ישראל, 

התנדבו והפכו לפעילים בדרכנו!
 darkenu.org.il בקרו באתר שלנו
כדי להירשם ולהצטרף לרוב המתון.

תרמו לנו 
darkenu.org.il/en/donate/ :בקרו 



מכל  הארץ,  אזורי  בכל  ונשים  גברים  בישראל.  הרוב  הם  המתונים 
המגזרים וממגוון של דעות, שפותחים את העיתון ואת אתרי החדשות 
בכל בוקר ומבינים שאם נמשיך בדרך הזאת, לא נגיע לשום מקום. 
אנשים שרואים את הפיצול, את הקיצוניות והשנאה, ולא מוכנים לעבור 
עליהם בשתיקה. אזרחים שזוכרים שמעבר לחילוקי הדעות, לוויכוחים 

ולעימותים, אנחנו עם אחד ויש לנו עתיד משותף במדינה הזאת. 
אנחנו מבינים שאי אפשר להמשיך לעצום את העיניים ולחשוב שהכול 
יסתדר מעצמו. זה אולי נשמע כמו קלישאה אבל זה נכון - כדי להביא 

לשינוי, אנחנו חייבים לפעול יחד, כל המתונים מכל המפלגות. 
אנחנו מסתכלים על הקיצוניים שמובילים אותנו לחברה גזענית, אלימה, 
מגזרית ומפולגת, ומבינים שאם אנחנו לא נתארגן ביחד, אם לא נתחיל 

לפעול, נאבד את המדינה שלנו. 
הרוב המתון הוא אנחנו ואנחנו מתעוררים. עכשיו הגיע הזמן שלנו 

לפעול. אנחנו האנשים שחיכינו להם.

הרוב המתון מתעורר 
 | darkenu.org.il :הצטרפו עכשיו


