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"

בפתח

-

תקוה ,בה התאחדו תנועת "אחוד הנוער החלוצי" עם הנועת "הבונים העולמית" .עד אז פעלו שתי
התנועות באזורים שונים של העולם .לשתיהן היו מטרות ותוכן חינוכי משותפים ,אך היו קיימים

הבדלי גישה והדגשה .בוגרי התנועות ומגשימיהן הלכו וגדלו במספרם כאן בישראל ,הקימו ישובים
קיבוציים

בתוך מסגרת אחוד הקבוצות

והקבוצים,

ותוך

תקופה קצרה

יחסית

התברר להם שאין

כל

הצדקה לקיומן הנפרד של שתי התנועות והגיע העת לאחוד ביניהם  -לתנועה אחת.

תנועת "אחוד הבונים" קמה תוך רצון משותף ונכונות חבריה לויתורים הדדיים בדברים
הפורמליים ותוך כיבוד והערכה להבדלים המהותיים שביניהן ובלי כל נסיון של כפיית דעה אחת

על השניה כאשר הענין היה מורכב מדברים עקרוניים או מהותיים .האחוד הוגשם צעד אחר צעד,
בדרך הנסיון המשותף וללא פלטפורמה מקיפה; המנחה הגדול להגשמת האחוד היה הרצון העז לקיום
תנועה אחת,

ולהתגבר במשותף

ובדרך חברית על הבדלי

ההישג הגדול של התנועה,

גישה

והדגשות שונות.

מאז ועידתה הראשונה  -ועידת היסוד ,הוא בכך שקמה תנועה
ועידת היסוד חשבו חברים

עולמית אחת ,לא רק בשם ובהגדרה  -אלא במהותה ,על כל חלקיה.

בזמן

שיש להקים מוסדות פריטטיים ומקבילים לשם נהול עניני התנועה,

אולש תוך תקופה קצרה התקדם

תהליך הגשמת האחוד הממשי והחברי בצעדי  payולא היה עוד כל צורך לפריטטיות ולכל מוסד
מקביל והענין הפך לנחלת ההסטוריה .כיוש קיימת תנועה אחת ,במסגרת אחת ועם מוסדות והנהגה
אחידים.

לכל ארץ וארץ ולכל אזור ואזור ישנם התנאים המיוחדים שלהם,
 naraלכולם .תנועותינו אינן קיימות בחלל ריק
והלא-יהודית ,הסובבת אותן .בכל חלק של העולם,

ואין לגרוס צורה אחידה

והן חלק אנטגרלי מריקמת הציבוריות היהודית,
ובכל ארץ וארץ,

חייבים אנו להתאים את הכלים

בהם אנו מחנכים ואת הגישה בה אנו נוקטים לגבי חניכינו ,לרקע הכללי הקיים שם ,כדי שדברינו

יהיו מובנים לנער היהודי.
התנועה העולמית חייבת לכבד ולהעריך את ההבדלים הנובעים מתוך הרקע והסביבה המיוחדת של כל
ארץ .אך יש לשאוף ולהמשיך לשאוף למקסימום התאמה בגישה החנוכית ובתוכן החנוכי והרעיוני.
הועידה השניה של תנועתנו תהיה מודד-אמת למידת ההתקדמות שסהושגה מאז ועידת היסוד,
בהתקרבות בין העמדות השונות ביחס לדרך הרעיונית ולגישה החנוכית שהיו קיימות באיזורים
השונים .נדמה שחלה התקדמות ניכרת גם בשטח זה .אך אנו רחוקים עדיין מיצירת תנועה שהיא
כולה מעור אחד,

ובגישה אחידה לכל עניניה השונים .חייבים אנו להבין ולהכיר בעובדה זאת

ולשאוף ,תוך הערכה וכבוד הדדי ,לצמצם עד כמה שאפשר ובדרך החברית והמוסכמת את המרחקים
המחשבתיים שעדיין קיימים בתיכנו ,כמאשר ההבדלים אינם מחוייבים על ידי הסביבה השונה ,בה
קיימות התנועות בגולה.

במפה היהודית של הגולה חלו שינויים נרחבים מאז קיום ועידתנו הראשונה.
MS

קמה ועברה לארצות אחרות

ורק מיעוטה הגיעה לא"י.

יהדות

בא רג בס ".ה

חלו תמורות רבות והאנטישמיות וההתארגנות האנטישמית גדלו בהקפש ובפעילותם .

ב ב ר ז ? ל

אן

הם ישפיעו ללא

חלו שינויים מדיניים נרחבים

ומשמעותם לקהילה היהודית עדיין קשה לקבוע,

ספק גם על דמותה .שליחינו התחילו לפעול בקרב הנוער היהודי

ב ג ר מ נ י ה

והצליחו

להקים תנועת נוער רחבה המסתעפת על כל הקהילות בגרמניה והיא עדיין אינה מוגדרת לתנועת

אחוד הב
ונים .פועלים בה שליחינו בלבד ומטרותיה דומות לגמרי למטרות תנועתנו באופן כללי.
ת
וך השנתיים הקרובות יעלה הגרעין הראשון משם לישראל ולהתישבות קבוצית .בשנה שעברה התחלנו
בנסיון הקמת תנועתנו

בש ורוד י ה

כאשר שלחנו את שליחנו הראשון לפעולה בסקנדינביה.

היום אפשר כבר לקבוע שהנסיון הצליח ובעזרתה הפעילה של תנועתנו באנגליה הוקמה והתבססה
קבוצת בונים ומעפילים בשוודיה
היכולה להוות מסגרת מדריכים ליצירת תנועתנו על כל שכבותיה.
מצבה של יהדות הגולה כיום חמור ,ונשקפת לה סכנה של התפוררות וטמיעה הולכת וגוברת;
תהליך התבוללות
מוחלטת מאיים על המשך קיום העם היהודי בתפוצות הגולה .אחוז היהודים,
שנישאים כיום
בנשואי תערובת בארצות החופשיות ,הגיע להיקף מדאיג ומסוכן והעליה באחוזים
אלה משנה לשנה נותנת לנו
מושג עד כמה קצר הזמן שנותר לנו לפעול ולהציל מקרב הנוער היהודי
מקסימום חברים ליהדות .ע
ובדה זו חייבת להמריץ אותנו לפעולה נרחבת ומזורזת ולהקדשת כל
כוחנו

ומחשבתנו
לעבודת הקודש של הצלת היהדות  -כל עוד נותר לנו זמן לעשות זאת.

מעט גורמים ,מלבד
תנועות הנוער הציוניות ,המסוגלים לעצור את  DATההתבוללות

ישנם כיום

ולהפנות אותו

לאפיקים יוצרים וחיוביים .המשימה
הניצבת לפנינו היא חשובה וסכנותיה גדולות .עלינו להזעיק
ולגייס את העם כולו היושב בישר
אל למען היחלצות לעזרה בפעולה החנוכית הגדולה המצווה עלינו
בעת.

הגוף העיקרי בו אנו נעזרים
|

ובו אנו קשסורים קשר הדוק

 a penכ<ן טי +:

ומהותי הוא

ODOR

אליו מסונפים כל הישובים הקיבוציים שהוקמו ע"י

תנועתנו ,ממנו אנו מקבלי
ם את מרבית שליחינו לפעולת חינוך והדרכה בקרב הנוער היהודי בגולה
ובו אנו משולבים בפעולותינו
השונות בישראל .האחוד עומד לנגד עיני החניכים והמדריכים כסמל
החלוציות וההגשמה ,ה
אחראית למדינה ולעם כולו והוא מהווה את האתגר העליון להתמודדות של
53192

בתנועתנו

עם

סביבתו,

ובהכרעתו

על III

שליחנו פוע
לים כיום ב 81-ארצות מתוך  02ארצות בהן קיימת תנועתנו
כולל השליחים הפועלים בתפקידים סמוכים לאחוד הבונים ,כגון:

ומספרם מגיע ל,58-

נציגות מחלקת הנוער והחלוץ,

ארגוני נוער קהילתיים הקרובים לרכוזים של תנועתנו וכו".
המשלחת  -בהיקף גדול הזה  -מתקיימת בעיקר בעזרתה

הח ל רצ

של

עה סור כב יה ת

ה יהורדי"ת.

ותקציבה של

מ ח ל קוותי

ונר צר

מחלקה זו מהווה מכסיר בעל חשיבות

ממדרגה ראסונה לרוב
מפעלינו .מלבד קיום חלק ניכר של שליחינו היא מארגנת

ועוזרת במפעלי

הקיץ של התנועה בישראל ,מממנת את קי
ום הוורקשופ וההכשרה בחו"ל ,מכשירה את חברינו במכון
למדריכי חו"ל ומשת
תפת בהחזקתם כאשר הם חוזרים לפעולת ההדרכה במולדתם.
המחלקה משגרת את
הסטליחים למחנות הקיץ בחו"ל ויוזמת מפגשי
במימון הפעולה השוטפת של התנועות,

נוער איזוריים לעתים מזומנות .היא משתתפת גם

והודות לקיומה ולעזרתה הולכות

ומתרחבות פעולותינו.

במכון למדריכי חוץ-לארץ של הסוכנ
ות אנו מכשירים מדי שנה כ 05-מדריכים מכל הארצות.

שליחינו ,היוצאים ממשקיהם לכל קצווי תבל ,ממלאים תפקידים רביס ומגוונים .אך תפקידם
העיקרי הוא  -לה
דריך ולעזור בארגון תנועתנו ,בהכוונת תוכן חנוכה ודרכי חנוכה.
לדאוג לקירוב שכבות רחבות של גוער יהודי לתנועתנו

ולדרך מחשבתנו,

עליהם

ולהפעיל את כוח השפעתם

בקרב הצבור היהודי הרחב לשם יצירת אה
דה והבנה למפעלינו .עליהם לזכור תמיד שמתפקידם הוא
להדריך ,לכוון ,להפעיל אה השפעתם 190373
 9750להמנע מלנהל ולארגן את התנועות במקום

הכוחות המקומיים,

החייבים לשאת בעול העשייה ,הארגון

והניהול היומיומי;

עליהם להזהר שלא

$
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להעמיד עצמם במקום המנהיגות המקומית של תנועת הנוער ,אותה אנו חייבים לעודד ולהצמיח.

כל

חייבת להעשות ,במידה המקסימאלית ,ע"י החברים המקומיים הנושאים בעול התנועה
פעולתנו
ובמצוות ההדרכה.

הגשמת המשימה הזאת אינה ניתנת באופן מלא בכל המקרים ובכל האזורים אך

עלינו

רת מצבים שיאפשרו את ניהולה העצמי של התנועה ולעודד בדרך זו את
לשאוף תמיד ליצי

צמיחת

הנהגתה מהשכבות המתבגרות.

שליחינו  -בכל העולם  -יוצרים בקרב  Mataהיהודי בגולה כבוד ואהדה לעם היושב בציון],
למדינה ולתנועה ,ע"י זקיפת קומתם כיהודים ואזרחים חופשיים המתגאים בהישגי מדינתם ,ע"י
וישובינו אל הגולה.

הדוגמא האישית המחנכת וע"י סולם הערכים שהם מביאים מקרב רקע תנועתנו

וחלקם גדול בייצוב המפלגה והקהילה

והשפעתם נישאים הרחק מעבר לגבולות הקן התנועתי,

תפקידם

במקומות השונים ,ביצירת אהדה בחוגי תנועת העבודה ובחוגים אחרים.
עלינו להמשיך ולהגביר את שליחותנו לגולה ולשמור על רציפותה ועל רמתה הגבוהה ,שבזכותה היא

קיימת.

הושול לוה םי

ל פאל

שיל ב ה

אוסטרליה

ברזיל

אורוגואי

גרמניה

צ'ילה

אנגליה

ד .אפריקה

צרפת

ארגנטינה

ניה זילנד

1
7

הולנד

ור

2

Ss

מכסיקו

שוויץ

1

בלגיה

מרוקו

שוודיה

1

בימים אלה מסתיים המחזור החמישי של

כ ד ל ק.מ ך:

וה vovo nasal
1

(כולל לשכה אירופית)

לש ל ERRA

הסימ "  1ר

e

שתנועתנו ידעה

לייצור לעצמה כמכשיר בעל חשיבות רבה מאד בהכנה לקראת התפקידים המגוונים של החברים המיועדים

לסליחות לחו"ל.

נרכש נסיון

6

רב בקיום הסמינר והוא מאפשר לחברים המשתתפים בו את השלמת

ידיעותיהם בנושאי היהדות ,תנועת העבודה ,ההיסטוריה והמדינה .הם מחדשים את ידיעותיהם
ביסודות הציונות ,התנועה הקבוצית ,ההדרכה והפסיכולוגיה .הם רוכשים לעצמם ידיעת השפה והרקע
של האזור אליו הם מיועדים בשליחותם.
הסמינר מתקיים בשילוב ובהנהלה משותפת עם הסמינר הרעיוני של האחוד ועם המכון למחקר
והשכלה בבית ברל .הנסיון לימד אותנו שהסמינר חייב לסייע לפיתוח הידע והאישיות וכושר בצוע
עבודות עיוניות של המועמד לשליחות .למטרה זו
נושאים מרכזיים ללימוד,

את פעולות הסמינר.

יש לכוון

נקבעו מספר

ובמסגרת הנושאים יבחור הסמינריסט את השטחים המיוחדים ,בהם הוא

מעונין להתרכז יותר .שיטת הרכוז האנדיבידואלית תושג בדרך העבודה והקריאה העצמית בעזרת
מומחים שידריכו
התעמק.

ויסייעו לו בהתקדמותם האישית,

תקוותנו שהחידושים בשיטה זו

לשליחיט

יעזרו עוד יותר בהכנת השליחים לקראת תפקידם ושהסמינר

יהיה לדוגמא ומופת לקיום סמינרים אחרים בשיטתו

תבר ל הר תות מש יכ ד
 3יותר

ב עו לם ,

וזאת לא משום שהפכנו

ובהם

אנו

מחנכים אותו.

ובהישגיו.

ל ה לקר תה תגבטריע מו

וגישתנו לנוער היהודי הוכיחו את צדקתם
לנוער

והוא יכין עבודות סיכום בנושאים בהם הוא

ועלינו

הדרך השגרתית

פה הלל רוציי תייה גוד יד ל,ה

להיות לתנועה המונית,
לפתח ולחדש את הכלים

והדוגמתית

מטילה

מצור

אלא מכיוון שדרכנו

והדרכים בהם אנו

על התנועות

האחרות

נגשים
וכוח

-

-
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המשיכה שלהם מוגבל לקומץ קטן של בני הנוער בגולה .בקרב תנועתנו ,על כל מכלול הארצות שהיא
קיימת קשת רחבה של גוונים שונים ביחס לגישה היסודית על מהותה של תנועת נוער חלוצית
מקיפה,
כיוט.
התנועה מקיפה ב 005.3-חברים והם מהווים אחוז ניכר של בני הנוער

א פרי ק ה

בדרום

זאת תנועה קהילתית ,הקיימת על פי הסכמתה ותמיכתה של הקהילה,

היהודי בשכבות גילאי התנועה.

היא מזדהה ומשתלבת ,במידה רבה מאד ,עם צורכי הקהילה היהודית בדרום אפריקה והיא תנועה
ציונית צופית מובהקת ומאורגנת

להפליא .היא מקיימת מצוות עשה ,שולחת חברים למכון

המדריכים,

מדי שנה קבוצה למכון החורף בישראל ובמחנות הקיץ של התנועה .בינואר האחרון הוכרז על
משגרת
יצירת גרעין להתישבות קבוצית בן  0חברים.

זאת תנועה עצמאית מאד מבחינת ניהולה וקשריה עם

גופים אחרים ,והיא יונקת את כוחה משורשים עמוקים בקהילה הדרום אפריקאית .גיוס הבנים לצבא
בגיל  71מחייב את התנועה בחפוש אחר דרכי התארגנות חדשים כדי להבטיח את קיומה הסדיר של
והמשך פעולתם של הבנים בה,

התנועה

ב א נ ג ל י ה ,

תנועתנו

גם כאשר

הש

נמצאים בצבא

וגם

לאחר מכן.

גם היא תנועה גדולה יחסית ומקיפה כ 003,2-חברים .חובת oe

והגשמתה מודגשת יותר באנגליה מאשר בתנועה הדרום אפריקאית .תנועתנו שם מבוססת מאד ובעלת
מסורת קהילתית איתנה ומושרשת .התנועה ידעה להקים בעזרת הקהילות המקומיות ובעזרתה של
הסוכנות היהודית שרשרת של מועדונים חדישים המתאימים לצרכים של

תנועת נוער חלוצית היום.

הם אינם מתימרים להתחרות עם הקלובים המפוארים הקיימים בקהילה ,אך הם מאפשרים
של פעולות התנועה ומהווים כח מושך לבני נוער יהודיים.
ח ק לא ית

טרב ה
הכ שר ת

ידה קיימת

ובעלת ערך רב לחברים המקבלים את הכשרתם בה,
ב'ן קירי,

כל

הכ שר ה
וגם לתנועה כולה,

ועל

בה מצבירים קורס לשנה אחת לבני נוער שטרם הגיעו לגיל

ההכשרה וההגדרה להגשמה .בשטח ההכשרה הולך ומוקם

הרת בהריש הת

בתנועה מקיימת

ניהול סדיר

ה צ ל"ך  * 1הת

סומולי בורל ה בהל

מור כ

ב א ב בל|להק,

ל שמ ו ש

[תבנייה מתוכגנת על ידי מבריבה

במיוחד לצורך זה .הבעיה העיקרית של תנועתנו באנגליה כיום ,היא מציאת הסינטיזה בין החופש
הניתן לבוגריה להתחנך בלימודים הגבוהים לבין
החלוצית.

החובה של קבלת הכשרה לחיי קבוצה והגשמת המשימה

ישנם כל הסימנים המעידים על כך שאמנם תמצא הדרך לסינטיזה זו

ותנועתנו כולה חייבת

לעקוב בעירנות רבה אחרי התפתחות זו ולנסות ללמוד ממנה לגבי אזורי התנועה האחרים .התנועה
האנגלית הפכה גם לכח מושך לתנועתנו מעבר לים והיא מושיטה את עזרתה לניצניה הראשונים של
התנועה בשוודיה,
ראשוני גרעין

asian

ז"

והכשרתה מקבלת השנה למחנה קיץ קבוצות בוגרים מתנועתנו מצרפת ומשוודיה.
יעלו ארצה תוך שנה וחצי.

היא רס סט "ל ל תי

לתנועה האנגלית,

ר היבג <יה""

זל ל ב ךל תי

-

במידת מה  -דומות באופייך

וגם הן מקיימות הכשרה חלקית אך במשותף עם יתר התנועות החלוציות .מגשימיה

של התנועה ממשיכים לעלות ולהקלט במשק יזרעאל,

והקושי העיקרי בארגונה וניהולה השוטף של

תנועה הוא המרחקים העצומים בין המרכזים בהם התנועה קיימת ,דבר שאין בידינו לשנות.
ה
תנועתנו 

ב אר ה " ב

וק נד ה

פחות אחידה באופייה .היא מהווה חלק אינטגרלי

של מפלגת פועלי ציון שם והעובדה הזאת משפיעה על התנועה ופעולותיה .למרות שמספר חברי

התנועה מגיע ל 000.5-חברים היא נוגעת רק בחלק קטנטן של בני הנוער היהודי בגילאי התנועה.
משך השנה שעברה הגיע גרעין
הזיו.

ד" למשק אורים וברעין ה" מתארגן ומתכונן לעלות בעוד שנה לגשר

התנועה פיתחה רשת של מחנות קיץ קבועים ,עם בניני מגורים ועם כל האביזרים המקובלים

במחנות קיץ ונופש בארה"ב .פעולת המחנות היא גולת הכותרת של הפעולה החנוכית השנתית של
התנועה והיא נותנת אפשרות של פעולה חנוכית מקיפה במשך תקופה מרוכזת של חודשיים .בשנה

החולפת עברה התנועה משבר כלכלי רציני ביותר ורק בקושי נחלצה ממנו ,וזאת בארץ מתקדמת

$

- 5 -

ועשירה כגון ארה"ב .יש לציין את אוזלת ידם של הגופים המקומיים שבהם התנועה קשסורה ,במציאת
פתרון למשבר הגדול שעבר על התנועה .כיום מאפשרים התנאים המקומיים את הרחבת שורות התנועה
ועלינו לעזור בהשגת האמצעים והכלים לשם הגברת כוחה של התנועה ויציאתה למרחב .כצווי ראשון -
עומד הצורך בהקמת מועדונים מתאימים לפעולות התנועה ושאליהם אפשר למשוך את הנוער היהודי

המהפש תוכן לחייו.
הוא היעד המרכזי בפעולה החנוכית של התנועה והיא ממשיכה בשיגור קבוצה

הויך הוקיש ריפ

בת  04-53בוגרים מדי שנה למפעל זה.
תנועתנו

קבלה תנופה חדשה במשך השנה האחרונה .הקן הפריסאי גדל

211791

והמועדון

קטן מכדי לאפשר פעולה סדירה לבאים אליו .במועצת התנועה לפני כחודשייפ הוחלט על חובת ההכשרה
החקלאית לפני עליית הבוגרים,
הכלליים היא חזקה,

והכשרתנו ב"טרפור" נפתחה מחדש בחודש שעבר .התחרות הארגונים

וחוסר הארגון הקהילתי של יהדות צרפת ממשיך להקשות על קיום חנוך יהודי

יסודי בקרב הנוער.
תנועתנו
ולעפלייה .גגף
לכוחה

הדינמי

3

בוא דור ם
בימי ןו א ב
של תנועת

בקצה שני של הקשת,

ממשיכה את פעולותיה בהנאים הקיימים ובוגריה מגיעים להכשרה
מתקיימת תנועתנו בזעיר-אנפין אך ללא עזרה מהוץ.

הוכהה גוספת

נוער בסיסית.

נמצאת תנועתנו

באר בינ טי לוב ה -

הנועתנו שם מבוססת ומרוכזת

בחינוכה האינטנסיבי ,היא מוגדרת הגדרה מוחלטת למפלגה ולאחוד ופעולתה החנוכית מתבססת על שורה
רצופה של סמינרים מקיפים ויסודיים לבוגרי התנועה ומדריכיה .היא מושכת אל שורותיה את הנוער
היהודי הרציני ואינה גורסת את אותה הכלליות והתארגנות הרחבה דוגמת הארצות האנגלוסכסיות.
תנועתנו שם נאבקת עם התורות החברתיות השונות המעסיקות את החוגים האנטלקטואליים של האזור
כולו ומאבק זה נותן את אותותיו בדרך המחשבה ואופייה של תנועתנו .האנטישמיות והפעולות
המתגרות של הארבונים האנטישמיים העמידו אה חברינו במבחנים נוספים בהם עמדו זקופים ובכבוד.
אחרוני גרעין ההשלמה של משק מפלסים השלימו
גרעין ההשלמה למשק חצרים הגיעו לישראל

זה עתה את הכשרתם בישראל והצטרפו למשקם .ראשוני

ומתחילים כעת את תקופת הכשרתם במשק רמת-יוחנן.

התנועה מקיימת את הכשרתה החקלאית ומדי שנה יוצאת חטיבה בת כ 02-חברים לעליה ולהגשמה .גולת
הכותרת של הפעולה החנוכית השוטפת היא

ה"ס מ/י ביר

 pa paiלכב ביס ליל

שהתנועה

מק*ימת מדי שנה בהשתתפות בוגרי התנועה מכל היבשת .מצבה של המשלחת שלנו אינו תקין ,מאחד

וחסרים לנו לפחות  5שליחים לאזור זה ועלינו להגביר את מאמצינו למלא את החסר  -אם ברצוננו
לשמור על רמתה הגבוהה של תנועתנו שם.
תנולה 

|ב ב ה ז

ל

עברה משבר עמוק ויסודי .התהוו בה תהליכים שאיימו על קיומה

ורק

ע"י מסירותם הבלתי רגילה של שליחינו הושג המפנה הרצוי .בשורה של סמינרים שהתקיימו בחודשי
דצמבר  -ינואר  5691נוצר בסיס חדש לקיומה ולהפעלתה הסדירה של התנועה .חברים אחראיים קבלו
לידם את ההגה והעמידו את עצמם לרשות התנועה וצרכיה .אנו מאחלים לחברים הצלחה במשימה
ומקווים שהם יצליחו להחזיר את התנועה למימדיה והישגיה כפי שהיינו רגילים בעברה העשיר.
ב צ' י ל ה

התבססה התנועה ומקיימת את פעולותיה הסדירות .זו השנה השניה שנוצר גרעין

עליה להתישבות ,בשנה שעברה עבר הגרעין את הכשרתו במצובה ונקלט במשק אור-הנר .עתה נמצא
הגרעין השני בדרכו ארצה ויקבל הכשרהו במשק רמת יוחנן .לפני זמן קצר נוצר קן שני והתנועה
מתגבשה

ומתרחבת.

3

0
באורורגורא יי"

ממשיכה התנועה את פעולותיה הרגילות וכל המשלחת הוחלפה לאחרונה.

הפעולה בקרב הנוער הקהילתי ע"י שליחינו מתבססת ואנו תקווה שהיא תישא פרי לא רק בחנוך
היהודי והציוני שניתן על ידם אלא גם בהגשמה ובהעמדת משמרת מדריכים לתנועה.
תנועתנו

פעילה ותוססה .היא מקיימת פעולות רבות בקרב הצבור היהודי

ב מ כ ס י ק ו

בצורת הופעות אמנותיות וטקסיות מחוץ לפעולותיה הרגילות .הרוורקשופ השלישי של התנועה נמצא
בהכשרתו באור-הנר .קיים בתנועה רצון עז לחדור ולהתפשט לארצות השכנות ולפעול בקרב הקהילות
היהודיות

הקטנות של ארצות האזור.

הולנד,

ו שווי ץ

ב לג יה

ממשיכות במסלולן התקין .מגשימיהן עולים

טיפין טיפין ובאופן מתמיד והתנועות מפתחות שלתוף פעולה אירופאי מקיף .ישנה התחלה של קיום
מחנות תנועתיים משותפים המקרבים את הבוגרים באזור ויש לעודד את הפעולות הנ"ל ולפתח אותם.

עבודת

המזכירות

מודרכת ומכוונת ע"י פעילים המגוייסים

העולמ ית

לעבודת התנועה בישראל וממספר חברים נוספים מתוך משקי תנועתנו .היא מקיימת את הקשר עם
תנועתנו בגולה ,דואגת לעניני השליחות ,מוציאה לאור את פרסומי התנועה ,מקיימת את הקשר
וההדרכה בקבוצות הנמצאות בארץ,

ומקיימת בין היתר סמינרים עונתיים לקבוצות אלה ,בכל

התפקידים הנ"ל היא נהנית מתמיכתם והצעתם של ועדות הייעוץ השונות המתמחות בנושאים המיוחדים

שלהן ומתכנסות במידת הצורך.
המפעלים השנתיים של הוורקשופ שהתקיימו בגשר הזיו ובאור הנר ,ראויים לציון מיוחד.
המבנה המיוחד שלהם נותן לנו את האפשרות למזג את הכנתם

והכשרתם של החניכים לקראת חיי שיתוף

וחיי קבוצה ובאותו זמן גם להכשיר אותם לקראת תפקידי ההדרכה כאשר יחזרו לארצם לתקופה נוספת.
התוכנית

החינוכית של

הוורקשופ

מכוונת

רק

על

ידינו

ואנו

?כולים להרכיבה

לפי

ראות עינינן

ובהתאם לנסיוננו.

 IESיסורONO 

היריב ל הון

BASES

(יסודות) בשפה הספרדית,

יוצא באופן סדיר .הוא הוצאה בעלת ערך רב

ובו אוסף של מאמרים מעמיקים הדנים בבעיותיה של המדינה ,התנועה ובבעיות יהודיות כלליות .הוא
מגיע לחוגים רחבים גם מחוץ לקהילה היהודית ורוכש לתנועת העבודה הציונית אוהדיט רבים מקרב
האנטליגנציה הפועלית בדרום אמריקה.
בדומה ל5558 -
הוא הכה

הוא הרבעון

גלים של אהדה בקרב

 Jarי ן "
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PRESENCE

חוגים

היוצא בשפה הצרפתית .תוכנו דומה לזה של

רחבים בצרפת.

הוצאה המכסוונת לשכבות הבונים של תנועתנו האנגלוסכסית  ,לא יצא באופן

קבוע וסדיר מתוך הקשיים בגיוס חבר מתאיס להוצאתו .כאשר יצא לאור ,התקבל ברצון

ובענין ע"י

חברי השכבה בכל הארצות האנגלו-סכסיות.

" ד פ לם " ,

היוצא בשפ
ה הצרפתית ומטפל בבעיות שסוטפות של המדינה ,יצא לעתים מזומנות

צורך חיוני של מעפילי תנועתנו

באיזור הדובר צרפתית.

E
NT

בשפה האנגלית ,חידש את הופעתו ומביא ידיעות לתנועתנו בגולה על כל

ק שר "

המתרחש בתנועה העולמית ועל
כל חלקיה .הוא ממלא תפקיד בעל חשיבות בתיאום ואינפורמציה בין

החלקי
ם השונים של תנועתינו בעולם ומחזק על ידי כך את הזיקה הכל-עולמית של תנועתנו.
פעילי המזכירות עומדים בקשרים הדוקים עם חברי התנועות הנמצאים במכון למדריכי חו"ל,
עם הגרעינים המקבלים את הכשרתם בארץ ועם קבוצות הוורקשופ,

וכן גם עם קבוצות הנמצאות בארץ

לתקופות ק
צרות יותר .הם מלווים את התפתהותם ,עוזרים בבצוע חוכניותיהם ומארגנים סמינרים
וימי עיון עבורם.

הזמ דוה ה"

ל הדרכ ה

מלווה את פעולות התנועות ,מסייע להן בחומר הדרכתי,

בעזרה

לסמינרים השונים של המדריכים בתקופת שהותם בישראל ובהוצאת חומר להדרכה מאת המדור עצמו.
יצאו
חוברות על בעיות שונות של הדרכת קבוצות ונושאים הקשורים בכך ,חומר הסברתי על הקבוץ
והתנועה,

ומכינים

כעת

ביבליאוגרפיה

תנועתית

מקיפה.

המז
כירות העולמית ,משתפת גם פעולה עם הנהגות התנועות החלוציות האחרות בשטחים שונים,
ומזכירי התנועות העולמיות נפגשים לעתים מזומנות לשם בירור בעיות משותפות וחפוש דרכים
משותפות לפתרונן.

דאגתנו הכ
וללת חייבת להיות מכוונת לחיזוק התנועה בתנועה עולמית ולהחדיר ולהשריש את
זי
קת התנועות הארציות לתנועה העולמית .עלינו להמשיך ולחפש דרכים נוספות להשגת מטרתנו

זו

בכל הדרכים האפשריות.
ההישגים שהושגו
וחשובים מאד,

והם

ביצירת התנועה

קיימים

העולמית האחידה,

לא מעט הודות לעבודה

כפי

שהיא מצטיירת

והמסירות של

לעיננו

החברים שפעלו

כיום,

בהנהגת

הפ

רבים

התנועה מאז

הועידה הראשונה והודות לשליחים שיצאו ועזו את מלאכתם בנאמנות והכרה.

אנו מ
תעודדים מרצונם ונכונותם של חברינו הבוגרים במפעלינו התנועתיים ,המוכנים תמיך
להטות שכם לעזרה
בבצוע מפעלים ,בעצה לפתרון בעיות שונות ובתמיכתם הכללית במפעלנו

ובמעשינו.

הם מהווים עורף חשוב ביותר ,הנותן לנו את העידוד והכה לשאת בעבודת התנועה ובהכוונתה,
בפיתוחה

ובביסוסה.

שמואל חצור.
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המזכירות העולמית
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תשנכ"ד

 DDDהתנועה | העולמית..

שבת  -ב' מנחם-אב תשכ"ד  -וו ליולי  - ,4691בברור-חיל
ישיבת הבוקה
00.21 — 03-80

 --קבוצות-הדיון (בשלשת הנושאים)

ישיבת אהה"צ

00.61 -- 0

00-81 — 03-61

 -גמר הדיון הכללי

— הרכבם ופעולתם של מוסדות התנועה
הפותח  :משה זלצמן  --חניתה
דיון

מוצאי -שבת  -בשעה 03.91
מפלסיס -מארהחת את הועידה
תאריכי-יובל
שבת-אחים

לום א'  -ג' מנחם-אב תשכ"ד 2 -ו ליולי  ,4691בברור-חיל
 0בבוקר
הצעות הועדה המתמדת בנושאי הועידה
החלטות
 -- 0סיום

מפגשים ארציים יקוימו במשך הועידה ליוצאי הארצות השונות
על כל סולם הגילים והתקופות

