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 חינם אהבת למען כרכור חנה בפרדס הנוער בני

 תנועות כל בין מפגש נערך באב 'ט לפני ימים מספר
 כרכור חנה בפרדס הנוער

 לקרב ובדרכים המקומית בקהילה התמקד המפגש
 יום היום בחיי וחילוניים דתיים נוער בני בין

 

 כרכור חנה פרדס במועצת הנוער מחלקת ערכה ,באב תשעה לפני ימים מספר ,האחרון בשבוע
 העובד הנוער ,עקיבא בני ,הצופים -בישוב הנוער וקבוצות הנוער תנועות כל בין ייחודי מפגש

 פועלת היישובית הנוער מחלקת .היישובית הנוער ומועצת צים"המד ,הצעיר השומר ,והלומד
 .בנר ודי'ג ידי על ומובלת במועצה החינוך אגף במסגרת

  .בישוב הנוער בני בקרב משותף שיח לקיים ונועד , בכרכור יובל בית הנוער במרכז התקיים גשהמפ

 בין האפשרי החיבור ועל המקומית הקהילה על ארוכה לשיחה המפגש בערב ישבו הנוער בני
 בני בין אפשריות השקה נקודות הוא שעלו המרכזיים הנושאים אחד .בישוב הנוער בני קבוצות

 בין הפרדה יוצרת כיום המציאות כי ציינו הצעירים .חילוניים נוער בני לבין הדתי המגזרמ נוער
 .הבילוי ובמקומות הנוער בתנועות ,חינוך במוסדות לדתיים חילוניים

 הפערים על לגשר השני את האחד  ולהתנסות להכיר למעשה הלכה ניתן כיצד ודנו בחנו הנוער בני
 המורשת הוא כולם הסכימו עליו מאחד גורם .פתומשות חדשה מציאות ולייצר וההבדלים
 בטקסים ביטוי לידי באים אלו אירועים .הישראלית בזהות מרכזיים ואירועים המשותפת
 ומצמצמים מקרבים והתנסות חשיפה היכרות כי הצעירים הסכימו עוד .השנה במהלך ממלכתיים

 עקיבא בני חניכי מתפללים בו כנסת בבית לבקר הוזמנו החילונים החניכים ,הזרות תחושת את
 .בשבט אותם לבקר המפגש משתתפי כל את הזמינו הצופים חניכי ואילו

 גאים ואנחנו ,ערכיים ,נפלאים נוער בני לנו יש  כי ציין געש חיים ,כרכור חנה פרדס מועצת ראש
 פועלים ואנחנו וצומחת הולכת הנוער ותנועות הנוער מחלקת פעילות האחרונות בשנים .בהם
 התכנים מגוון והעשרת לפעילותם התקציבים הגדלת ,הנוער לתנועות מבנים -המענים חבתלהר

 ".החינוך באגף הנוער מחלקת פעילות במסגרת הנוער לבני המוצעים

 רק שהיו שלנו הצעירים" ,געש אומר "הווה את גם אלא העתיד פני את מעצב רק לא הצעיר הדור"
 למען ופועלים יוזמים ,מתנדבים הם .בקהילה ותורם מניע לכוח הפכו וילדות ילדים רגע לפני

 " .הישוב שכונות בין שנדדה והנוער הילדים עיר את שהובילו אלו הם האחרון בקיץ .הישוב

 שכלל להזכיר חשוב" כי וההיסטוריה המורשת באמצעות אחדות לייצר לרעיון בהמשך מספר געש
 מעורבותם את המבטא פעיל חלק לוקחים ערהנו ובני היישוביים בטקסים  מיוצגות הנוער תנועות

 רגעים .הבמה על יחד כולם ,הצעיר והשומר הצופים לצד עקיבא בני חניכי ,הרבה הקהילתית
 . "ועבורם עבורנו משמעותיים

 תנועות חניכי כלל בין והמפגשים הפעולה שיתופי" :זגול אילנה ,במועצה החינוך אגף מנהלת
 חשובה הזדמנות וזו לכך הוכשרה הקרקע.מאליהם מובנים אינם ,ודתיים חילוניים ,ביישוב הנוער

 לטפח ,'אחר'ה את להכיר,סטריוטיפים לצמצם שמטרתם וערכיות חינוכיות בסוגיות לדיונים
 כזו משותפת לימוד שזירת מהתלמידים למדנו.תרבותית-הרב המודעות את ולהעלות סובלנות
 .בעינן ותרונ מהמחלוקות חלק אם גם ,וחוויתית עניין מעוררת
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 הוסיפו עוד .השונות לעמדות מקום מתן תוך ,ומכובד מכבד היה שהשיח למדנו המשתתפים מכלל
 ."כאלו מפגשים ולקיים להמשיך וברצון החברתי המרחק בצמצום לחוש היה שניתן

 

 העניק והוא מרגש היה המפגש כי מספרת ,בנר ודי'ג ,במועצה החינוך באגף הנוער מחלקת מנהלת
 מפגש לקיים ביקשו עצמם הנוער שבני ואומרת מוסיפה אף בנר .למחשבה נקודות ההרב לנו

 בתובנות ,באיכויות מחדש פעם בכל מדהים אותי שלנו שהנוער מציינת אני ושוב שוב "המשך
 פה צומחים שלנו העתיד מנהיגי ,כח יישר .הישראלית ולחברה לקהילה ולתרום להוביל ובנכונות

 .בנר סיכמה " !ועכשיו היום

 

 

 

 


