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ערב טוב בני המושבים,
היום אנו פותחים באופן רשמי את שנת הפעילות בתנועה.

בחודשים האחרונים אנו פועלים בשיתוף פעולה מלא עם תנועת בני המושבים ,והנהגת ההורים להתניע תהליך
שאינו פשוט לאיש ,שמטרתו לחזק עוד יותר את התנועה .חלק מהתהליך כלל פרידה מרכז התנועה האגדי דרור
חדד ,ששימש במשך שנים רבות הלב והנשמה של התנועה בצורן ,ושסיים את תפקידו רשמית לפני כחודש .זו
הזדמנות להודות לדרור על השנים בהן חינך אלפי בני נוער בצורן לאהבת המדינה ,האדם ולתרומה לחברה
בקדימה צורן .את דרור החליפה הגר מועלם ,ואת ניצני השינוי לו שותפים רבים ,ניתן לראות במספר השיא של
חניכים שהגיע ליום הראשון בתנועה כ 850 -חניכים ,ולעליה הדרסטית במספר היוצאים לפעילות ע"ש סא"ל יוסי
יפה ז"ל .
השנה יצאו מתוך כ 300 -בוגרי כיתות י"ב מקדימה צורן ,כ 100 -בוגרים לשנת שירות! מערכת החינוך
הפורמאלית והלא פורמאלית בישוב מחנכת את ילדינו לאהבת הזולת ,ולתרומה לקהילה ולמדינה! בשנה שעברה
דורגה קדימה צורן במקום הרביעי בגיוס בנים ובמקום החמישי בגיוס בנות לשירות משמעותי בצה"ל בין המועצות
המקומיות והאזוריות בארץ ,זהו פרי העשייה של ההורים והמשפחות מבית ושל מערכת החינוך בישוב.
אני מבקש להודות לרכזת התנועה החדשה הגר מועלם ,ולאחל לה ולנו המון הצלחה בהמשך הדרך המשותפת.
הערב החלטתי שלא לדבר רק על הפעולות הנפלאות והערכיות שעושים בתנועת בני המושבים ,לא רק על החיבור
המדהים בין התנועה לקהילה ,ולא רק על שיתוף הפעולה המרגש בין תנועת בני המושבים לבני עקיבא והצופים
בתי הספר והמתנ"ס
הערב בדיוק בשעה זו מתקיימת בכיכר רבין בת"א ,עצרת זיכרון לזכרו של יצחק רבין ז"ל .עצרת זכרון לרגל 21
שנים לרצח ראש ממשלת ישראל ,עצרת זיכרון שמזכירה לנו כל שנה מחדש שההסטה של גורמים שונים כנגד
מנהיג הובילה אזרח ישראלי לרצוח אותו!
רצח מנהיגים פוליטיים היה גם בארה"ב ,אנו זוכרים את רצח הנשיא לינקולן באפריל  1865ובנובמבר  1963את
רצח הנשיא קנדי.
שלושת המנהיגים שנרצחו לינקולן ,קנדי ורבין ,נלחמו עבור המדינות שלהם ,מנהיגים פורצי דרך שנלחמו לשינוי
תחת ביקורת קשה מבית ,הנשיאים האמריקאים נלחמו עבור זכויות האדם ,לינקולן למען שחרור העבדים וקנדי
נלחם עבור שוויון לאותם צאצאי עבדים .רבין נלחם עבור הקמת מדינת ישראל וכראש הממשלה נלחם למען
השלום עם אותם אויבים בהם נלחם שעה שהוביל את צה"ל לניצחונות בשדה הקרב.
ואצלנו ,במשך חודשים רבים מידי ,אנו קוראים את ההסטה ברשתות החברתיות ,חודשים שהגבול בין ביקורת
לגיטימית ,על מנהיגות דמוקרטית לבין הסטה פרועה מתערערת!
והשאלה הנשאלת האם לא למדנו מאומה מהדהדת!
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בתקופה זו כשתנועת בני המושבים בצורן עוברת שינוי ,שמטרתו לחזק את התנועה ,להפוך את הפעילות בה לעוד
יותר ערכית ,עוד יותר מחבקת ומחברת ,עוד יותר מלאת אהבה וסובלנות ,יותר מגינה ויותר בטוחה ,אני מתחייב
בשמי ובשם המועצה המקומית קדימה צורן ,שנמשיך להשקיע ולסייע לתנועה ,כפי שעשינו בעבר! אני קורא
לכולנו ,היום מעל הבמה כאן בצורן ,להמשיך ולתת יד להגר ולהנהגת ההורים  ,למדריכים ולפעילים למען המשך
חיזוק התנועה!
תנו יד לשלום ביננו ,יד מחבקת ומחברת יד אוהבת ובוטחת.
ביחד ,ורק ביחד ,נוכל להשפיע על החברה ועל עתידם של ילדינו ,שהחלו ללמוד השנה ביחד בתיכון עודד ,ילדינו
שלומדים זו השנה השנייה גם בחטיבות הבינים ,ביחד!!!
תודה מיוחדת להנהגת תנועת בני המושבים ובמיוחד לשירי ורועי שמכבדים אותנו בנוכחותם הערב ,תודה להגר,
למשצ"ים למדריכים ,לטרומ"פים ,ולפעילים ,לאגף החינוך ,לאגף השפ"ע ,לקב"ט המועצה ,לאגף הכספים ,למנכ"ל
המועצה ,להנהגת ההורים ולהורים המלווים ,למשטרת ישראל ,למתנדבי המשמר האזרחי ,לכב"א ולמד"א ,.על
הסיוע בארגון חג המעלות המוצלח היום!
אני מאחל לכולנו שנת פעילות פורייה ,אהבה רבה איש לרעהו והמשך עשיה ברוכה!
בברכת עלה והגשם .המשך ערב מהנה!
שביט מס
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