
 

 כ"א אייר תשע"ט
 6102מאי  62

  ,לכבוד
 הועד המנהל

 תנועת המושבים

 שלום רב, 

 תהנדון: הזדמנות היסטורית להקמת תנועת נוער עצמאי

ופעלה כחטיבה בתנועת האם "הנוער העובד  0261הנוער "בני המושבים" הוקמה ב תנועת 

בעקבות אי הסכמות/ חילוקי דעות, הודיעה  מועצות. 62והלומד". כיום פועלות בתנועה 

. בימים תנועת המושבים באוקטובר האחרון כי תצא לדרך עצמאית ותתנתק מהנוע"ל

האחרונים, חזרה בה הנהלת תנועת המושבים והודיעה כי בני המושבים תחזור לפעול תחת 

לצערנו, בתקופה הזו נוצר קרע ואנטיגוניזם מצד החניכים לתנועת הנוער העובד  הנוע"ל.

והלומד. נעשו המון טעויות בדרך שהובילו למשבר שנכפה עלינו. כעת, אנו, ראשי המועצות 

החלטנו להתערב למציאת פתרון מיטבי עבור ילדינו ומתוך דאגה אמיתית  החתומים מטה,

 וכנה לעתיד הנוער והתנועה. 

אנו רואים במשבר הזדמנות אדירה להגשמת החזון המשותף שלנו להקמת תנועת נוער 

 עצמאית. 

הקמנו צוות שבדק את הנושא לעומק וגיבש מתווה ארגוני כלכלי שיאפשר את המשך קיומה 

 חינוכית של תנועת בני המושבים עצמאית בתנועת המושבים. ודרכה ה

במהלך השבוע התקיימה פגישה של נציגי ראשי המועצות עם הנהלת תנועת המושבים שם 

ידרש. הנהלת יהציגו את ההצעה שגובשה, כולל הבטחה לעזרה והתגייסות בכל מה ש

חניכים  00111ח, בו לנוכח המצב שנוצר בשט התנועה דחתה את ההצעה מטעמים כלכליים. 

ומדריכים  נשארו ללא מסגרת תנועתית, והזמן הדוחק לקראת מפעלי הקיץ, כמו גם, בוגרי 

התנועה שחתמו על דחיית שירות לטובת שנת שירות בתנועה, התכנסו שוב נציגי ראשי 

 .המועצות במטרה למצוא את החלופה האלטרנטיבית המיטבית

וביקשנו מהם לפרוש  –, ואת נציגי השומר החדש הזמנו את נציגי הנוער העובד והלומד

בפנינו את הפתרונות לטווח הקצר ואת החזון שלהם לטווח הארוך, במטרה לראות איך 

ניתן לייצר פלטפורמה שתאפשר לתנועת בני המושבים לשקם את עצמה כתנועה ולצאת 

 לעצמאות בשנים הקרובות.

ות, בשעה שהשומר החדש הציעו הנועל לא הסכימו למתווה יצירת הפלטפורמה לעצמא

 לסייע בכל דרך שתתאים לנו.



 

בסיכום הפגישה הודיעו נציגי ראשי המועצות כי ימליצו שמפעלי הקיץ ושנת הלימודים 

יופעלו בעזרת ״השומר החדש״, ובמקביל הקמנו צוות שיעסוק בגיבוש  -הקרובה 

ת מקומה של אסטרטגיה להקמת תנועת נוער עצמאית ברוח המרחב הכפרי שתחליף א

 תנועת הנוער שלנו כמעגל בנוער העובד והלומד. 

תנועת השומר החדש בנתה מודל כלכלי, ארגוני וניהולי בכדי לסייע לנו להמשיך את 

 פעילותינו אותו נשמח להציג לכם, וללא דרישה כספית מתנועת המושבים. 

תנועה למהלך תנועת המושבים היא הבית שלנו ואנו רואים חשיבות אדירה בהצטרפות ה

ההיסטורי והחשוב שאנו מובילים. אנו רואים בתנועת המושבים השותפים הטבעיים 

 וההכרחיים למהלך. 

יש לנו כאן הזדמנות משותפת ואנו מאמינים כי הדבר הנכון ביותר הוא להוביל את המהלך 

 בשותפות, יחד. 

 ל החתום, ע

 

 ראשי המועצות האזוריות
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