
 

 

 בס"ד

  תושבי�/ משפחות/ נוער יקר

סני� תנועת אריאל של לבחינת ההתכנות להקמה ושילוב  בדיקה בחודש שבט, תשע"ט, מינה הועד המקומי, צוות

שני נציגי ועד, רכזת קהילה, רכזת  �מנה חמישה אנשי� וכלל הבדיקה צוות. רבבה לצד סני� תנועת בני עקיבא ביישוב
תושב היישוב. הצוות הסתייע בוועד המקומי, רב היישוב ויועצת מלווה מטע� אג� יישובי�  �מלווה מקצועיונוער 

 במועצה. 

נציגי התנועות, נציגי המועצה העוסקי�  �ישב על המדוכה וקיי� סבב פגישות ע� גורמי� רבי� ובכלל� הבדיקה צוות

ע� נוער, נציגי הורי� בעלי עמדות מגוונות בעד ונגד ונציגי הנוער היקר שלנו. בנוס�, הצוות בח� את הנעשה ג� 
בחודש ניס� תשע"ט, הצוות הגיש דוח מפורט ובו סיכו� והמלצות  פועלות שתי התנועות בכפיפה אחת. ביישובי� בה�

 להחלטת הועד המקומי. 

ולהערי� את עשייתו. עבודתו תהווה עבורנו מודל  הבדיקה בש� חברי הועד המקומי, אנו מבקשי� להודות לצוות
 במישור הקהילתי. בעתיד לצוותי� נוספי� שנקי� 

 ולאחר שנבחנו המלצות הצוות, הגענו למסקנות ולהחלטות הבאות:המקומי דיוני� שקיימנו בוועד  מס'לאחר 

תפגע בחוסנו של היישוב  )ובכלל זה תנועת אריאל�(שתפעל ביישוב  חדשהבשלב זה הקמת תנועת נוער  .1
מצב נכו� להיו�, הקמתה של תנועה נוספת עלולה לגרו� התרשמנו, שבובעוצמתו של הנוער היקר לנו מכל. 

 לרבות בקרב בני הנוער עצמ�.חמור, קהילתי למשבר 
 

2. " :� ").תקופת הביניי�יחד ע� זאת, הנושא ייבח� שוב בעוד כשנתיי� ימי� (להל

 

צוות מלווה אשר חבריו ייבחרו בתיאו� ע� המשפחות המבקשות להקי� סני� של תנועת  באופ� מיידי יוק� .3
מעונייני� בפעילות ברמה תורנית  אשרופת הביניי� לאיתור בני הנוער קיפעל במהל� ת"אריאל". הצוות 

מוגברת מזו הקיימת לטעמ�. הצוות יפעל לשילוב� של בני הנוער הנ"ל בפעילויות שיותאמו עבור� במסגרת 
 היישוב.

 

, בתיאו� ע� ראש תחו� נוער, ועדת בני עקיבא והקומונרית ויציע בפניה� הצעות המלווה בנוס�, יפעל הצוות .4
עשויי� לגרו� לכ� שאות� בני הנוער (או לפחות חלק�) ימצאו מענה  לשינוי/שיפור/ייעול אשר לדעת�

 בני עקיבא.מתאי� במסגרת הקיימת של 
 

וע� ההורי� במאמצי�  המלווה עדת חינו�) יפעל, בתיאו� ע� הצוותבאמצעות ולרבות הועד המקומי ( .5

 � .ה של קהילתנולצרכילתת למציאת המכנה המשות� הרחב ביותר שנית
 

להיות חלק מהצוות האמור מתבקש להציע מועמדותו ו/או לפנות לוועד להציע מועמד או כל מי שמעוניי�  .6

המקומי (באמצעות המזכירות או לחבר הוועד תומר רבי, אחראי תחו� חינו") עד ולא יאוחר מיו� י"ז בסיו� 
)20.6.19 .( 

 

כי היישוב מגוו� וייתכ� שקיימת קבוצה שצרכיה  בעובדה אנו מחויבי� להמשי" לטפל בנושא ומכירי� 'ציבור יקר
אינ� מקבלי� מענה במתכונת הקיימת. לצד גידול האוכלוסייה, כולנו קהילה אחת ויש לנו אחריות משותפת 

להמש" עיצוב פני היישוב ההול" וגדל ברו" ה'. אנו נעצב את מודל העבודה המתאי� והייחודי לנו ג� בתחו� הנוער. 
  .אנו נעשה זאת יחד

 אנו קוראי� לציבור להימנע מכל פעילות שאינה הולמת את הקו אותו הצגנו במכתב זה.          

   שה ונצליח,בברכת נע

 הועד המקומי


