"עזראים בשביל ישראל"!
הורים יקרים!
אירוע טו בשבט השנה עומד בסימן תורה עם דרך ארץ ישראלית .זהו גם האירוע שפותח את הפרויקט ' -עזראים בשביל
ישראל' ,פרויקט בו נסיים יחד ,חניכים בוגרים ופעילים את שביל ישראל בשנת המאה.
אנו רואים בקשר ובשותפות אתכם ערך חשוב ,ומסיבה זו חשוב לנו לספר גם לכם מה אמורים לעבור החניכים ,אתם
מוזמנים להכין ולספר להם לקראת מה הם יוצאים .מתוך תפיסה זו ,הפעילות אמורה לעסוק בשיתוף שלכם ובשאלות
שאמורים החניכים לקבל ולשתף אתכם .נשמח אם תשתפו עם החניכים והמדריכים פעולה ,ואף דרבנו אותם לכך!
זהו נדבך משמעותי ב חיבור והאהבה לארץ בפעילות התנועתית ,וקשורה לתפיסה חינוכית שלמה הנוגעת להתאמת
ושידרוג המסגרות הארגוניות תוך שמירה והעמקה של הערכים ( מומלץ לקרוא כאן על הרציונל החינוכי).
אז איפה הייתם ומה עשיתם?
החניכים יפעלו בששה מוקדי פעילות שונים ,וישלבו עשייה חקלאית ציונית משמעותית יחד עם טיול ופעילות חינוכית.
אזור ירושלים -

יפעלו ביער עופר .בקרבת היער ישנם מטעי זיתים ,והחניכים יעסקו בעבודה חקלאית
במטעים אלו.

אזור דרום –

יגיעו ליער עירון ויסייעו לאנשי קרן קיימת בחשיפת האלונים העתיקים שביער .שאר האזור
יפעל בקיבוץ מצר ויסייע לחקלאי האזור בהשבחת שטחי מרעה.

אזור מרכז וצפון –

יפעלו בשטחים שסביב קיבוץ רגבים .גם הם יסייעו בעבודה חקלאית המסייעת לחקלאיים
בשטח להמשיך ולעבד את שטחי ארץ ישראל.

נשמח מאוד אם תשוחחו גם אתם עם החניכים תספרו להם על המקומות והסביבה בה יפעלו ותעודדו אותם
לקחת חלק בפעילות.
בכל אחד מהנקודות ,אנו מקיימים מפגש ועבודה משותפת עם אנשי השומר החדש -תנועה המופעלת בידי מתנדבים
אוהבי הארץ לשמירה על אדמות המדינה ,סיוע לחקלאים וחיבור אזרחים וצעירים לאדמה ,אהבת הארץ וזהות ציונית.
הפעילות הדרכתית כוללת "יצירת "שביל עזראי" ,כך כל אחד מהחניכים יחווה את עקרונות ה"שביל עזראי" הכוללים
לימוד שטח ,מפגש עם דמויות מגוונות ,עשיה והליכה ויצעדו באופן שיהווה סיפתח ראוי למסעות בעתיד.
עזראים בשביל ישראל!
שנת המאה לתנועה היא שנה רבת משמעות .אנו רוצים ליישם באופנים רבים ומגוונים ככל האפשר את ערכי התנועה,

ולהגיע למעגלים רחבים ככל הניתן .השנה כולה עומדת בסימן "עזראים מאה ומעבר"

 -והיא ביטוי לרוח

העזראית הדורשת מעצמה בראש ובראשונה להציב רף גבוה ,אבל לא רק להיות "מאה" – אלא אף מעבר .ערכי היסוד
התנועתיים של "תורה עם דרך ארץ" מתרעננים ומתחדשים עם דרך ארץ בסיסית והופכים אותה ל"דרך ארץ
ישראלית" .ההליכה התנועתית בשביל ישראל ,היא ביטוי לרוח זו ,רוח בה בכל דבר שעושים מחפשים גם את ה"מעבר".
מחר ,נצעד עם החניכים את הצעדים הראשונים בשביל ונעסוק בפעילות חקלאית שתעמיק את החיבור לכל מקום בו
נצעד ,כך ניגע גם במעבר...
בסוף היום ,נתכנס יחד עם החניכים לאירוע הסיכום בו נשיק את הפרויקט בטקס משותף ,ובהופעה של יהונתן רזאל.
מיד בסוף האירוע יתחילו הסניפים לבחור כל אחד את המקטע שלו בשביל ישראל ,בו יטיילו במסע פסח הממשמש ובא.
בסמוך לפסח ,לאחר שנדע איזה מקטע משביל ישראל בחר כל סניף ,נשמח לעזרתכם בהשלמת השביל כולו ובהליכה
שלכם במקטעים החסרים.
חזקו עזראים מאה ומעבר!

