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 בית בחגלה"סיום תפקידי כמד

 הורים יקרים שלום

ביישוב  רוחצי כרכזת נוע לאחר שנתיים. אני מאמינה שרובכם כבר יודעים על סיום תפקידי בחגלה

צוות חזק וסניף , מדריכים אחראים, ממשיכה הלאה ומשאירה מאחוריי חניכים מדהימיםאני 

 . תנועתי גדול ומכובד

שמעוניינים לקחת על עצמם  נערות ונערים, יצירתיבוגר ו, חראיא, נוער מגוון פגשתי תפקידיב

ולא , ולקהילה שלו הנוער שדואג לסביב. מען אחריםלמתוח את הגבולות שלהם ולהתאמץ ל, עוד

 . רק לעצמו

, לפגוש חברים אחר הצהריים, שבוחר להיות פעיל, סיון העבר אני יודעת לומר שנוער כזהימנ

. לא רואים את זה הרבה בחברה שלנו. לצאת לטיולים בחופשים ולארגן פעילויות זה דבר נדיר

עוד הזדמנות לשחק משחקים . החניכים במושב בתנועה מקבלים עוד הארכה קטנה של הילדות

ש לילה רגע לפני "לצאת לא, לשיר שירים ביחד ולצעוק מבלי להתבייש, פך למביךלפני שזה הו

  .בשביל זה" גדולים מדי"שהם כבר 

 למדתי להקשיב להם וגם, מתי הם צריכים עזרה, למדתי להכיר את הילדים ולראות איפה קשה להם

הדבר .  םמוכשרים יצירתיים ואמיתיי, כי הם חכמים, למדתי מהם המוןאני . עמיםלכעוס עליהם לפ

מקום בו כל אחד יכול . הכי גדול שאני יכולה לתת להם בחזרה הוא את התנועה ואת הקבוצה שלהם

 .להתווכח ולאהוב, לחשוב, לשיר ולרקוד, לשחק, מקום בו מותר להשתטות, לקחת חלק

בשנה האחרונה לקחנו את . תופס את הנוער ומזמין עוד ילדים להצטרף אליויש בחגלה קסם ש

זה . מספר הילדים המשתתפים בטיולים עלה, הוספנו פעילויות חדשות, הסניף עוד צעד קדימה

בזכות החניכים , זה בזכות המדריכים שעושים עבודה קשה במהלך כל השנה, "יחד"בזכות ה

 .שאין בשום מקום אחר מציעה לחניכים משהו שונההתנועה שובזכות , להגיע לפעולות שמתמידים

, ההירתמות שלכם אינה מובנת מאליה. ירחו והתנדבו לעזורא, ברצוני להודות לכל ההורים שתרמו

מ ליצור מסגרת "ועדת הנוער שעובדת קשה מאוד על -כמובן. י החניכים"ומוערכת מאוד גם ע

כל כך י להשקיע נדיר לראות אנשים שבוחרים באופן וולונטר, לכלל ילדי המושב איכותיתחינוכית 

שבעוד אני בטוחה אבל  וך הזה אמנם רק בתחילתהתהלי. מצים וזמן עבור הקהילה שלהםמאהרבה 

שהנוער מרגיש חלק מהקהילה הוא רוצה לתת וכ, כמה מאמצים נעשים עבורו כמה שנים הנוער יבין

 .בחזרה

 .להכיר אותם את הזכות ונתנו לי, פשוט על שהיו מי שהם, תודה לחניכים המדהימים, לבסוף

 ,בברכת שנה טובה ומוצלחת

 .איילת ברס

  

 


