
 
 מילים  705            סופי 

 שנה לתנועת הנוער הציוני 85רוע לציון ידברים לא
 2012ביולי  19

 
 קהל נכבד, 

 
וחמש שנה לפעילותה של תנועת הנוער הציוני העולמית, -רוע היפה זה, המציין שמוניםיהא
יפתח הערב לא  בוודאילא יזכה לחשיפה תקשורתית מהדהדת,  הואייתכן ו. היסטורי מטעןהוא בעל 

 מהדורות חדשות, ולא יתפוס מחר את כותרות העיתונים. 
 

 אבל אנו יונקים משורשים ולא מכותרות.
 
 דרכה הארוכה והברוכה: "הצנע לכת". באופייני לתנועתכם  גם כל כך זה
 

 לא ביקשתם לכם מעולם פרסום רעשני ותרועות הידד. 
 

  .ר תלםח  , בענווה, בהתמדה ובמסירות, חרשתם תלם ַאבאיפוק
 

  .זרעתם זרע
 

 .שתלתם שתילים
  

 נוער לתפארת. -יר  פ  כ  הקמתם קיבוצים ומושבים ּו
 
 מגשימה. וציונית ליברלית, חלוצית -רוח יהודית-ר דור של צעירים חדוריח  חינכתם דור ַאו
 

 זרקורים. אור ל שאינם זקוקיםמגדלי אור מעשיה הגדולים של תנועת הנוער הציונית הם 
 

 קיימא. -ברואמיתי  דבר נוצר –המבחןוגם הוא הדגל  כשהמעשה
 

 " ּהל  בּון י  ת  ת   נּוצ  ר  ַאח... ו  מ  צ  ץ ת  ר  א  ת מ  מ  בקרקע המציאות, כנאמר: "א   עמוק זו אמת הנטועה
מדרום עד  מפעליםמפעלי ההתיישבות של תנועתכם מעטרים את מפת הארץ בשרשרת של 

 צפון. 
 

את יצחק; ו-שלושה ותלה-עיןסוללים, כפר גליקסון, ניצנים, שה, האּו :קיבוציהקימותם את 
נחמיה, גבעת ישעיהו, דישון, הר אודם, -יהושע, בית-ם, ביתז אבא, אחּו-אלוני ,מושבי העובד הציוני

ישוב, שדה -אטי"ב, ניר ישראל, פתחיה, שאר-אה, נווהּוש  עמי, מ  -יד נתן, כפר שמואל, מבקיעים, מי
 יפה. -יהו, שורש, תימורים ותלמיאליעזר, שדה דוד, עוז

 
יצחק, נווה הדסה, מוסינזון וחוות הנוער -המאוגדים בארגון "יסודות": אלוניכפרי הנוער את ו
  הציוני.

 
זו תהילה  .תנועתכם שלהשקטה תפארתה  שהיא שרבים יופתעו מרשימה זו משוכנעאני 

 חרוטה על מפת ישראל.ה
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 .פרושה בכל רחבי העולם היהודיגם יה ת כנפ  ט  תנועתכם היא חינוכית במהותה, ומּו
 ושמונה קהילות מעבר לים. -בארבעים
 

 .ת היהודיתר  ֹוּסמ  ב  ר היהודי ּוס  מּוכתנועת נוער ציונית, המעוגנת ב  
 

להגשמה אישית של פועלים אתם ת עם מדינת ישראל ואתם עושים נפשות להזדהּועשיתם ו
 החזון הציוני.

 
  .זמננו-ת והסובלנית של הציונות בת, ההומניסטית, הדמוקרטיחבההרתפיסה ב אוחזיםתם א
 
 
של  ואחריותיחד עם  ,המשלבת ערכים אנושיים אוניברסאליים ושאיפה לצדק, לשלוםיהדות ה
 נכסי הטבע.   לשמרהסביבה ולהגן על האדם 

 
כיה לחני שלכם ברצוני לשבח במיוחד את התוכניות החינוכיות החווייתיות שמפעילה התנועה

במדינת ישראל, הן במסגרת "שנת הכשרה תנועתית", והן במחנות קיץ עונתיים. זו ללא  כאן מחו"ל
, שהקשר הנפשי ספק גולת הכותרת בעיצוב ערכיהם ודמותם של החניכים, כיהודים וציונים וגאים

 יינתק. -עמוק ובל, שלהם לארץ שורשי
 

וכן  ,יצחק-ה" בתלָאּוּׂשמכון "מ  בתנועתכם גם עושה רבות להנחלת תודעת השואה ולקחיה 
 במסעות חניכיה לפולין. 

 
, תנועת הנוער הציוני מתמודדת עם אתגר לא פשוט. בקהילות בגולה במציאות הקיימת כיום

 .ף מדאיג בקרב הדור הצעירח  רבות קיים ס  
 

תופעת ההתבוללות התרבותית והטמיעה בחברה המקומית שכיחה מאד, למרבה הצער, 
 להתרחקות מן הזיקה למורשת היהודית ומן המסגרת הקהילתית. ות וגורמת להחלשת הזהּו

 
 עובדה חמורה זו מבליטה את החשיבות העצומה של תנועת הנוער הציוני בתפוצות. 

 
 

ציבה סכר כנגד קהילות באמריקה הלטינית, מ  פעילותכם בתחום חיוני זה, בדגש על ה
המגמות המדאיגות הללו. מבחינה יהודית כל נפש שאתם מצילים מאובדן הקשר עם העם היא עולם 

 ומלואו. 
 
דריכי התנועה ומגשימי דרכה, "מדרשת הנוער", ה"מחנות", ה"ועידות", ו"מועדוני ישראל" מ

 .  לה תחליףרבת ערך שאין  העושים עבוד ,של התנועה בגולה
 

 כששואלים אותי מיהו יהודי תשובתי היא, שיהודי הוא זה שדואג שילדיו יישארו יהודים.
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 דידי היקרים,י
הצועד  ומתפתח היסטורי דינאמי מסעהציונות היא  חזון הקופא על שמריו. מעולם לא היתההציונות 
ציונות של ראשית הרי הכ 20-הרי הציונות של תחילת המאה ה לא .ואף מקדים את זמנו עם הזמן

 . 21-המאה ה ה
 

 
יתה זו ימאז ועד היום: המהפכה הציונית נישאה בעיקר על כתפי הדורות הצעירים. אז ה

ציונות חלוצית של ייבוש ביצות, כיבוש העבודה ובניין חברה יהודית חדשה. היום זו ציונות וחלוציות 
 ת מעוף ואופקים רחבים שלא ישוערו. ובעל

 
ים של מולדת ועליה, עבודה ויצירה, תרבות עברית, צדק חברתי, ביטחון ושלום, אמנם הערכ

 שחקים. ממריאה  נותרו אבני היסוד הקלאסיים של הציונות. אבל ציונות מודל האלף השלישי
 

, של אקולוגיה ואנרגיות חלופיות, של טכנולוגיה-וננו טכנולוגיה-טק, של ביו-של היי זו ציונות
כנית, של רפואה חדשנית המיטיבה ומאריכה את חיי האדם, של קומוניקציה תפוקה חקלאית מהפ

עולם. בכל אלה יכולה מדינת ישראל, הצועדת בחזית הקידמה המדעית, לשאת בשורה -חובקת
 . אנושית גם מחוצה לה

 
תפקיד חשוב בשמירה על חיוניותה  , כמו לשאר תנועות הנוער, ישלתנועת הנוער הציוני

רות הזמן כתנועה עדכנית ורלוונטית, שמשימותיה עולות בקנה אחד עם תמּו ,ונותשל הציוקידומה 
 ואתגריו הישנים והחדשים גם יחד. 

 
 שתהא עתיקה כעשרת הדיברות וחדשנית כאינטרנט.ישראל 

 
ואת השראתם של עם הניחוח הוויצמני, הסינתיזה הזאת של ישן וחדש הולמת את  תנועתכם 

 העם, א.ד. גורדון ויחזקאל קויפמן.-, משה גליקסון, אחדיצחק שטייגר –מורי דרכה 
 
 

ר של ברכות והוקרה על מפעלה ראויה היא לז   –שנה  85במלאת לתנועת הנוער הציוני 
, ולעולם אל להגשיםהוסיפו להניף בעוז את הדגל, לחנך, מגשימי הדרך וממשיכיה, הגדול. ואתם, 

 זקוקים לכם מדינת ישראל ועתידו של העם היהודיכל אדם צעיר כגיל החלום שלו.  .חלוםתרפו מה
 בכם.  ומתברכים
 

 כה לחי!   ו –עלו והצליחו 


