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 ,כבוד נשיא המדינה, מר שמעון פרס

 ,מכובדי כולם

 י ממשפחת "הנוער הציוני" לדורותיהם!חברי

 

 איזה מילה יפה, אמיתית."חברים", 

מכל העולם,  "הנוער הציוני"חברי  ,, אנחנו נמצאים היום, פה בירושליםחבריי

 , יצירה.התיישבות, העשיישנות חינוך,  85כל הגילאים. כולנו ביחד חוגגים ב

 ו על ערכי התנועה.נשחונכמכל הדורות ם חברי

 

 מגשימים.שכבת משכבת בני מדבר ועד  ,"הנוער הציוני"גדלתי ב

 י הנחילו בי.יגדלתי על בסיס השקפה ערכית שמדריכ

 יצבו אותי:עערכים ש

 ות וחברותער

 צדק וחרות

 ך ללימוד וחשיבהרלת הספק כדהט

 ווה.ענסובלנות ו

 !"הנוער הציוני"משפחת ב משמשים לנו כמצפן רעיוניכל אלה 

 

 :תאח ןי משמעויות שהתיש למושג משפחה כמה משמעויות. בשבילי, ש

 . 33רה נידחת באורוגוואי, יעיבאימי השתתפה כחניכה, בקן 

גיע השליח התנועתי וד ממונטבידאו הבירה. אבל גם לשם, האקן מרוחק מ

ישראל. בעיקר למדינת כדי לקרב את היהודים כמו אימי, לציונות, ליהדות ו

: חינוך לשמירת המשכיות יעודהה הלכה למעשה את אהתנועה מיל ן,לכ

 עמנו ומולדתו.



י ניקול יאהבה. אהבת חיים, דוריטה )אם ילד מצאתיר" באורוגוואי ח"הש ןבק

, דבר שהיה טבעי בתנועה. פעלנו ביחד (עין השלושהבקיבוץ שנולדו  ודן

 ות ואהבה.עכמדריכים, הדרכנו סמינרים ומחנות. חווית נעורים אמיתית, ר

 איננה משפחה? תנועההאם אפשר להגיד שה
 

גשר חזק ו...  תבבנייגם כן,  בטאתמתהמשפחתיות, במובן הרחב של המילה, 

לגשר הזה  ם.אחינו היהודים באשר ה עםגמיש, עם המשפחה הרחבה ביותר, 

הגשר לא יכול להתקיים: הקהילות היהודיות  לעדיהם, שבשני ראשים

מדינת באת יהדותה  החיהבתפוצות בצד אחד והקהילה היהודית המתחדשת, 

הריבונות, לקיחת אחריות גורל,  :םהבולטים ה ביטויםה . מצד שני ישראל

, נויחידוש חיי היום יום על פי הלוח העברי, ולבסוף השפה, השפה של אבות

יפה נותנת אפשרות ליצירה , שהיום הינה שפה שימושית, מודרנית, העברית

 .וחדשה

 

ואתגרים רבים  "הנוער הציוני"תנועת בדרך המורכבת והיפה הזאת צועדת 

 לפנינו. 

בלגיה פעילות ענפה באנגליה והונגריה, לקיים  ואה כולנול האתגר הגדול ש

, קולומביה וצ'ילה, פרו ואקוודורותורכיה, קנדה וקוסטה ריקה, מקסיקו 

שבת, בפעולות -, שבתיאורוגוואוברזיל, ארגנטינה ופראגואי, ואחרונה חביבה 

וננת כמבוגרינו יוכלו להשתתף בחוויה מ אלפיםלהבטיח שובהמשך ומחנות. 

 , בישראל.בוש זהותם היהודית והציוניתלגי

לחיות  ללא קשר למצבם הכלכלי,אנחנו חייבים, כפשוטו, לאפשר לכולם, 

 פרק משמעותי בחייהם בישראל. 

והמטרה ברורה: לאפשר לכל בוגר, לחיות חיים יהודיים כנורמה במדינת 

 .ארצה ישראל, עם עליתם

 

מיוחדים, בדמותם של  חברים להכירלי הזכות  ההייתחניך קטן,  ותיימה

משך השנים מגיעים לכל קצוות תבל, לחנך, בהשליחים התנועתיים, אשר 

. בעיקר היום, השליחות הינה אחד "הנוער הציוני"להביא את ישראל ואת 



המרכזיים של תנועתנו, הן בהשקעה חינוכית  רעיונית, הן מהפרויקטים 

 ארגונית.בהשקעה כספית ו

 

 הפונ י. אנל האתגרים הענקיים והמשמעותייםכלים מיחברים, אלה רק שנ

זהו העתיד  !להבטיח את המשכיות התנועהכדי נהיה שותפים  אולכולכם, בו

 שלנו!

 

גיבשה אותנו, נתנה לנו כוון, חיזקה את זהותנו  "הנוער הציוני"תנועתנו 

 פשרהיאלנו ערכים ראוים לחנכם ולחיות לפיהם,  האישית והלאומית. העניקה

נתנה לנו מתנה את ישראל, להיות מנהיגים ואולי, יותר מכל,  להכירלנו 

 את ההמשכיות. , האפשרות להדריך בני אדם, ילדים.נפלאה

 זאת פנינה, שרק בתוך משפחה יכולה להיות של כולנו!

 , משפחתי...חזק ואמץ חבריי


