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 לכבוד

יקריםהורים, ועדות נוער, בוגרים וחניכים   

 

 

 הנדון: הקמת תנועת נוער עצמאית למרחב הכפרי

 

 

 הורים ומועצות אזוריות.בני נוער, בוגרים, משבר תנועת בני המושבים מעסיק לאחרונה 

במטרה  ,ת התכנסו למציאת משכן חדש לתנועהומועצות האזוריה ,בשבועות האחרונים

לאפשר לה לצאת לדרך עצמאית, תוך שמירה על המרחב הכפרי ולנהל את סדר יומה על פי 

 .ערכיה הטובים

יזמו בסיוע אנשי מקצוע, מנהלי מחלקות נוער, תושבים ובוגרים ראשי מועצות אזוריות  17

 משבר.לפתרון למציאת קיימו פגישות עבודה ו

 

פעילות התנועה כתנועת על המשך תקבלה החלטה , ה2019במאי  26שהתקיימה ב  בפגישה

מציאת פתרון לי מתוך רצון אמיתשנרתם לסייע השומר החדש" "תחת ארגון  עצמאית נוער

 .ידי משרד החינוך על באופן רשמיהתנועה כתנועת נוער עצמאית, תוכר  עד אשר ,ביניים

החליטו להקים צוות  ,ביקשו לשמור על אחדות המועצות והישוביםשראשי המועצות  

משותף לבחינת הקמת תנועת הנוער העצמאית, שתאחד תחתיה את המועצות ותבסס את 

לתנועת ראשי המועצות קראו  ערכית ברוח המרחב הכפרי. כמו כן,-פעילותה החינוכית

 .הצטרף למהלךולעימם שתף פעולה המושבים ל

מחנות , המפעלי הקיץ ויופעלו; פעילות השוטפתבמסגרת הסיוע של "השומר החדש" תשמר ה

מתנדבי שנת השירות הנוכחית יסיימו את השנה . כמו כן, י המדריכיםורסוק השונים

של בוגרי מקצועי הדרכה הצוות היועבר על ידי  קורס המד"צים בנוסף, ו עה זובמסגרת תנו

 .בני המושבים שנרתמו למשימה 

האישורים הטכניים , יהיה הגוף האחראי על הלוגיסטיקה "השומר החדש"כי חשוב לציין, 

 .בטיחותייםאישורים הוה

, בתעודה. הכרה זומשרד החינוך על ידי הכרה ואישור של נפתרה " מדריךהסוגיית "תעודת 

 ימשיכו לפעול ראשי המועצות האזוריות  בנוסף, האישית. המחויבותעות כוללת גם את ש

עבור הצעירים המעוניינים לצאת לשנת האפשרי, בהקדם  ,פתרון מוסכםלמציאת במשותף 

 שירות מטעם התנועה.

 



             

 

 

ל וכיח כי כוחה שזו והמורכבת תקופה , נרתם וסייע בלהודות לכל מי שלקח חלק נוברצונ

למען  ולפעול שעשו וימשיכו לעשותכל השותפים תנו להביע את הערכולתה חדובא קהילה

 .שלנו הנפלא הנוער

 

אנו מאמינים שהיציאה לדרך עצמאית תביא עמה רוח של התחדשות שתקדם ותוביל 

 ערכיים ברוח המרחב הכפרי.-את התנועה למחוזות חברתיים

 

 

 בהצלחה לכולנו!

 

 

 

שחר יפה                      מירית כץ                                   אושרת גני גונן      
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