
 

 7102מאי  72
 91027102מס. הדיון: 

 01מליאה  :סימוכין

  

 
 
 
 

 01פרוטוקול מליאה  נושא הדיון:

 
 

  מטרת הדיון:
 02:11-70:11יום ה'  7102מאי  79 תאריך:
 בניין המועצה מיקום:
 ישיבה מליאה - 117 פורום:

אורי בכרך, אפריים חגג, ארנון מינס , יצחק יצחק, יצחק סלובודיאנסקי, נחמיה חסיד, עמיר  משתתפים:
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 9112. המשך דיון עדכון תעריפי חוקי עזר לתיעול וסלילה 1
 

 אושר תיקון ועדכון תעריפי ההיטלים לחוקי עזר סלילה, תעול, ושצ"פ .
 שור גיגה. ודברי הסבר של היועמ"ש .הנוסח שנשלח לחברי המליאה כולל התחשבנות, אי

 
 )פה אחד( -מאושר-

 . המשך דיון במשבר תנועת המושבים9
 

  -דיון במשבר תנועת המושבים
 מאשרים את סיכום ראשי המועצות בישיבה מהיום במועצה אזורית עמק חפר הרצו"ב.

 ועדת נוער תלווה את התהליך שעליו הוסכם.
 *דוברות מרכז המועצות האזוריות בישראל:*

 
 משבר תנועת הנוער ״בני המושבים״:

בסיכום מפגש נציגי ראשי מועצות אזוריות, הודיעו כי ימליצו לראשי המועצות כי ״מפעלי הקיץ ושנת 
יופעלו בעזרת ״השומר החדש״ ובמקביל יוקם צוות משותף להקמת תנועת נוער  -הלימודים הקרובה

ערכית ברוח המרחב הכפרי.״ וקראו לכל התנועות  -חד את המועצות ותבסס פעילות חינוכיתעצמאית שתא
  המיישבות להצטרף אליהם.

 
ההמלצה מתייחסת לחניכים שנותרו ללא מסגרת בלבד וכל תנועות הנוער הפועלות במרחב הכפרי ראויות 

 וערכיות.
 

ופעלה כחטיבה בתנועת האם "הנוער  0272רקע למשבר בקצרה: תנועת הנוער "בני המושבים" הוקמה ב 
  מועצות. 72העובד והלומד". כיום פועלות בתנועה 

בעקבות אי הסכמות כספיים2 חילוקי דעות, הודיעה תנועת המושבים באוקטובר האחרון כי תצא לדרך 
עצמאית ותתנתק מהנוע"ל, והשרוך האדום שעל החולצה הכחולה, הפך לירוק, המסמל שורשיות, חקלאות 

התחדשות. בימים האחרונים, חזרה בה הנהלת תנועת המושבים והודיעה כי בני המושבים תחזור לפעול ו
  תחת הנוע"ל.

 
ערן דורון, ראש המועצה האזורית רמת הנגב ויו״ר ועדת חינוך במרכז המועצות האזוריות ״עקב הקרע 

ועה. גיבשנו מתווה ופעלנו שנוצר, התגייסו ראשי המועצות למציאת פתרון, מתוך דאגה כנה לעתיד התנ
במטרה משותפת לגבש פתרון מיטבי לילדים ולנוער, שיאפשר את המשך קיומה ודרכה החינוכית של תנועת 

 הנוער, תוך שמירה על אחדות וקיום מפעלים ארציים משותפים."



על שבחרו  ראשי המועצות זכו לגיבוי למהלכים שהובילו מחניכי ובוגרי "בני המושבים" שהביעו תמיכה רחבה
להתערב ולהוביל את ניהול המשבר, והיו שותפים מלאים ברצון להיות יחד. בדפי הפייסבוק כתבו: "ראשי 

 המועצות אנו רוצים לחזק אתכם בתהליך הערכי וההיסטורי אותו הנכם מקיימים"
 

 *״התחייבנו להוציא את הפוליטיקה מהילדים ואת הילדים מהפוליטיקה״*
 

ראשי  09 -ה פגישה נוספת עם הנהגת הנוער העובד ועם הנהגת השומר החדש והיום, חמישי, התקיימ
יופעלו  -מועצות. בתום הדיונים הודיע הצוות כי ימליץ למועצות שמפעלי הקיץ ושנת הלימודים הקרובה

בעזרת ״השומר החדש״ ובמקביל הוקם צוות משותף להקמת תנועת נוער *עצמאית* שתאחד את המועצות 
  ערכית ברוח המרחב הכפרי. וקראו לכל התנועות המיישבות להצטרף אליהם. -חינוכית ותבסס פעילות

 
״התחייבנו להוציא את הפוליטיקה מהילדים ואת הילדים מהפוליטיקה. גיבשנו נייר עמדות שכולל, דרישה 

יצוג לשקיפות תקציבית, יכולת שמירה על חטיבה עצמאית במסגרת תנועת הנוער, נוכחות בוועד המנהל, וי
בפורום תנועות הנוער כגוף עצמאי. חשוב להדגיש כי ההמלצה הזו מתייחסת אך ורק לילדים שנותרו ללא 

מסגרת חינוכית.״ אמר ערן דורון והוסיף ״המשבר הזה נכפה עלינו. בחרנו לקחת את המושכות ולהוביל ואנו 
עובד עם מגוון רחב של תנועות,  רואים בו הזדמנות. יש להדגיש כי מדובר בהמלצה בלבד וכי מרכז המועצות

 כל תנועות הנוער ערכיות, ראויות ומצוינות.״
 

״ראשי המועצות הפגינו מנהיגות ודוגמא אישית לחניכים. אנחנו כבר עדים לדברים טובים שנוצרו מהמשבר 
לופות ואנו יוצאים מחוזקים ממנו. ראשי המועצות ונציגי מנהלי מחלקות הנוער בחנו באופן קפדני את כל הח

ערכי. אנו גאים  -שהוצעו, מתוך תחושת אחריות כבדה ורצון לשמור על איחוד ואחדות והובילו שיח חינוכי
 בחניכים ובגרעינרים שהפגינו מעורבות ואחריות מתוך מחויבות לערכים עליהם חונכו.״

 
צעו את השנה יופעלו עי השומר החדש, והמתנדבים לשנת שירות יב -מפעלי הקיץ, קורס מד״צים והמחנות

 במסגרת השומר החדש.
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