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לכבוד:
קהילת מושב טל שחר
הנדון :עתידה של תנועת בני המושבים

בשבועות האחרונים אנו עוקבים מקרוב אחר המשבר שפרץ בתנועת בני המושבים .אנו מלווים משבר זה
מקרוב ולומדים את המשמעויות שלו.
נכון ליום ה'  23.05.19בשעות אחה"צ התקבלה הודעה מטעם נציגי ראשי המועצות האזוריות
האומרת:
" בסיכום מפגש נציגי ראשי מועצות אזוריות ,הודיעו כי ימליצו לראשי המועצות כי ״מפעלי הקיץ ושנת
הלימודים הקרובה -יופעלו בעזרת ״השומר החדש״ ובמקביל יוקם צוות משותף להקמת תנועת נוער עצמאית
שתאחד את המועצות ותבסס פעילות חינוכית -ערכית ברוח המרחב הכפרי.״ וקראו לכל התנועות המיישבות
להצטרף אליהם".
הודעה זו הגיעה בסיומו של תהליך בן  8חודשים שהובילה תנועת בני המושבים ,ותכליתו היתה עזיבה
והיפרדות מהנוער העובד והלומד (הנוע"ל( והקמת תנועת נוער עצמאית.
המאב ק להיפרדות כלל מספר שלבים והיה מופת לפעולה דמוקרטית של שיתוף ציבור ,עבודת שטח ,פעילות
חברתית ,ערבות הדדית ושיח ערכי.
זכינו שכמה מבני המושב ובנותיו לקחו חלקים פעילים במאבק זה.
ניב ויזל ,ראש מועצה אזורית מטה יהודה היה קשוב לעמדות שהציגו בפניו תושבי/ות המושב וייצג אותנו
נאמנה בתהליך שהובילו ראשי המועצות.

תקציר השתלשלות העניינים:
מה קרה?
ב 3.10.18-החליטה מועצת תנועת המושבים להפריד את תנועת הני המושבים מתנועת הנוער העובד והלומד
(הנוע"ל) ולהפוך להיות תנועת נוער עצמאית של כלל המרחב הכפרי.
מהלך זה נבע מטענת הנהלת בני המושבים שהנוע"ל מצמצם ומצר את רגליה של התנועה באופן עקבי
ומתנהלת בחוסר שקיפות בכל העניינים הכספיים והארגוניים מולה.
בחודשים האחרונים ,תנועת המושבים עשתה ניסיונות למצוא דרך לאפשר את עצמאות תנועת הנוער "בני
המושבים" ,ללא הצלחה ובהתאם לכך בחרה התנועה לחזור לפעילות במסגרת הנוע"ל.
אולם" ,בני המושבים" הציעה לחבור לתנועת "השומר החדש" כדי לקבל סיוע בהתנהלותה לקראת עצמאות,
נוכח חוסר התאמה אידאולוגי משמעותי בין בני המושבים לבין הנוע"ל.
לאחר מאבק לא פשוט בו נקרעה תנועת הנוער "בני המושבים" מתנועת האם המייסדת שלה "תנועת
המושבים" ,החליטו ראשי המועצות האזוריות (לאחר שפגשו הן את הנהלת הנוע"ל והן את הנהלת השומר
החדש) שימליצו לכלל ראשי המועצות בארץ כי ״מפעלי הקיץ ושנת הלימודים הקרובה בתנועת בני
המושבים יופעלו בעזרת 'השומר החדש' ובמקביל יוקם צוות משותף להקמת תנועת נוער עצמאית
שתאחד את המועצות ותבסס פעילות חינוכית-ערכית ברוח המרחב הכפרי  ".מפעלי הקיץ ,סמינר מד״צים
והמחנות יופעלו על ידי השומר החדש ,והמתנדבים לשנת שירות יבצעו את השנה במסגרת השומר החדש.

מה האתגרים שלנו? מה ההזדמנויות?
•
•
•

לשמור על פעילות תקינה בחודשי הקיץ ובשנים הבאות.
להוביל את האזור שלנו.
לקיים שיח קהילתי בנושא.
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ועד מקומי טל-שחר
בכל מקרה ,העקרונות שאנו ,כוועד מקומי נקפיד עליהם הם:
.1
.2
.3

שקיפות ,שיתוף הציבור בכלל והנוער בפרט בהמשך התהליך.
מחויבות מלאה להמשך תפקודו המלא של קן הנוער.
מציאת פתרון יחד עם המושבים האחרים במועצה האזורית מטה יהודה על מנת לשמור על זהות
משותפת.

אנו גאים ומחזקים את חניכי וחניכות הקן והצוות הבוגר שלנו אשר בחרו לקחת חלק פעיל במאבק
על עתיד התנועה .שיחקתם אותה!

בברכה,
ועד מקומי טל שחר
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