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נקודות כלליות:
•

כלל תוצאות ההצבעה מופיעים בפרוטוקול הועידה.

•

בהינתן שהסתייגות עברה היא כבר מופיעה בקובץ זה כחלק ממהצעה שהתקבלה.

•

כאשר יתקבלו התוצאות של הועידות הסניפיות תתווסף ההחלטה הסניפית לקובץ.

 .1שינוי צבע החולצה
החולצה הכחולה מייצגת סוציאליזם ואת תנועת הפועלים .הוועדה קוראת לתנועה להקים ועדה
שתפקידה לבחור צבע חדש עבור חולצת התנועה הכחולה שישקף את רעיונות התנועה וערכיה,
ובמיוחד את רעיון "תורה עם דרך ארץ ישראלית" .השינוי ייעשה בתקופת חפיפה שתוגבל עד
שנתיים ,בה יימכר מלאי החולצות הכחולות עד סיומו ,אך ייצור החולצות הכחולות ייפסק ויתחיל ייצור
החולצות בצבע החדש .בתקופה זו תתאפשר לבישה של חולצות תנועה כחולות וחולצות תנועה
בצבע החדש ,כדי למנוע פגיעה כלכלית קשה בתנועה.
 .2צנועה ויפה
הועדה קוראת לתנועה לשנות את סוג הבד של חולצת התנועה והגזרה שלה ,תוך שמירה על ייצוגיות
וצניעות בהתאמה ל 2-המינים ,ויחד עם זאת על נוחות.
 .3הכרת סמלי התנועה
במסגרת שבוע תנועה ,כל שכבת גיל תעסוק באחד הסמלים ,לפי מהלך וסדר שיקבע .במהלך שבוע
תנועה ,הקבוצות ילמדו את משמעות הסמלים ,ויישמו אותם בפרוייקט קבוצתי (מתוך הדרך של
"לחוות את ולא לדבר על") ובסופו ,במוצאי שבוע התנועה או במעוז ,כל קבוצה תציג את הסמל
שעסקה בו ואת היישום.
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 .4הנכחה ויזואלית של רעיון תו"עדאי
התנועה מקדמת בשנת המאה את ערכי "תורה עם דרך ארץ ישראלית" .אך אלו לא מתבטאים
בסמלי התנועה השונים .על כן אנו מבקשים להקים ועדת חשיבה אשר תייצר סמל או שתחדש את
הסמל הקיים בהתאם לערכים המחודשים של התנועה ותחליט היכן הוא יקבל ביטוי.
 .5כרטיס חבר תנועתי
התנועה שואפת לכך שערכיה יונחלו בקרב כלל חבריה .בהנחלת הערכים אנו מבקשים להביא ביטוי
לשותפות ולחברות בתנועה ,דבר אשר יעורר את הגאווה התנועתית .לכן אנו קוראים להנהלת
התנועה לייצר כרטיס חבר או משהו מעין זה עבור חברי התנועה אשר שילמו את דמי החבר .אנו
קוראים לתנועה לייצר כרטיס כזה בו ינתנו גם הטבות בחנויות שונות.
 .6אתגרי המדיה
המדיה הוא תחום הנוגע בכל תחומי החיים .מתוך תפיסה של "תורה עם דרך ארץ ישראלית" התנועה
רואה במדיה הזדמנות לקידום ערכיה אך אינה מקלה ראש באתגרים הנלווים לשימוש בה .לכן:
•

ה תנועה תצא לתהליך למידה של תחום אתגרי המדיה וההתמודדות עימם .בתום התהליך
ינוסח מסמך עקרונות תנועתי ובו אמירה תנועתית בסוגיות בתחום המדיה ויתקבלו החלטות
תנועתיות ברוח החלטה זו.

•

הועידה מטילה על מחלקת הדרכה ליצור תכני הדרכה בנושא ,לדאוג למתן כלים
להתמודדות עם השלכות השימוש במדיה ולהנחלת כלים אלו בסניפים.

•

הועידה מטילה על הסניפים להציב בכניסה לסניף ארונית לאחסון הפלאפונים בזמן השהייה
בסניף.

 .7קשר עם התפוצות
לפני למעלה מ 70שנה הוקמה מדינת ישראל ועדיין רבים מיהודי עמנו חיים בתפוצות .קיים קושי
גדול לשמור על הזהות היהודית ועל הקשר עם יהודי א"י .נוסף על כך ,רבים מהעולים לארץ חווים
קשיי קליטה .הועדה קוראת לתנועה לפעול למען חיזוק היהדות בתפוצות ,לעודד עלייה לארץ
ולהשקיע ביצירת קשר ולמידה הדדית בין יהודי התפוצות ליהודים החיים בישראל בדגש על חבר
תנועת עזרא העולמית .מספר אפיקים לעשייה זו:
•

קיום מפגשים עם עולים חדשים.
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•

קיום שיח בסניפים ובמפעלים עם שליחים החוזרים ארצה משליחות בתפוצות.

•

קיום חודש ארגון בנושא הקשר עם יהדות התפוצות.

•

הקמת מועדונית הגשמה עם עולים חדשים.

 .8מיניות ומוגנות
מיניות היא נושא קדוש וצנוע .אך כיום הוא חשוף ונגיש לכל .רבים מבני הנוער חווים את נושא המיניות
באופן שלילי ופרוץ ולכן אנו רואים חשיבות לעיסוק בנושא.
הוועידה קוראת לתנועה לפעו ל לבניית תפיסה ערכית ולפתח כלים להתמודדות בנושאים השונים
הקשורים לכך במישורים הבאים:
•

יצירת שיח בריא ומותאם בנושא במסגרות התנועתיות השונות (הכשרות רכזים ,מרכזות,
מנהיגים).

•

העסקת עובדת סוציאלית שתהווה כתובת מקצועית לשאלות וההתמודדויות בנושא.

•

הנגשת החומרים לסניפים השונים לפי הצורך והעברת הדרכות בנושא  ,יש לשים לב כי
ההדרכה תהיה מותאמת לפי שכבת הגיל.

 .9חיבור לכלל חלקי החברה
במציאות כיום חסר מפגש ושיח ישיר בין חלקי החברה הישראלית ,מה שגורם לשסעים ולשיח מפלג
ומרחיק .על פי חזון התנועה הקורא לפעול מתוך אחריות למדינת ישראל כולה ,תנועת עזרא תפעל
לחיזוק הקשרים בין חלקי העם ולהובלת שיח מקרב ומברר.
בשכבה הצעירה אנו עוסקים בעיקר בבניה וגיבוש זהות החניך ולכן אנו קוראים:
•

לבנות מערכים העוסקים באחדות העם ואהבת ישראל.

•

ליצירת מפגשים חווייתיים ומהנים עם ציבור מגוון.

בגילאי החג"ס ניתן גם להיפתח ולהתמודד עם מורכבות שבפגישה עם דעות שונות.
לכן הועידה קוראת לחניכי התנועה ליזום קבוצות מפגש עם כל חלקי החברה הישראלית הכוללים
את האוכלוסיות הבאות :חרדים ,חילונים ,נוער גבעות ועוד.
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 .10הוספת תורניות בתנועה
אנו רואים שאין מספיק הסתכלות במשקפיים של תורה בתוך ההשקפה התנועתית של תורה עם דרך
ארץ ישראלית וכיוון שכך ישנו רצון לחזק את הקודש בסניפים ובתנועה על פי העיקרון התנועתי
ולשמר את האיזון לטובת הקודש כאשר הוא משפיע על החול .לדעתנו הדבר נובע מחוסר בשאיפות
רוחניו ת ,הווי תורני ותרבות של קודש בסניפים .על כן ,ההצעה היא להעצים את אווירת וחיי הקודש
בסניפים בין ברמת השאיפות הלימודיות והרוחניות ובין בתרבות של שיח תורני[ .מימוש ההצעה יבוא
לידי ביטוי הן בפעולות בקבוצות ,הן בפרויקטים סניפיים והן בפרויקטים תנועתיים].
על מנת לחזק את השאיפות הרוחניות ,ופיתוח חשיבה במבט של קודש ,הועידה מטילה על הסניפים
לבחור במפעל תורני אחד לפחות (מתוך המוצעים מטה) ,ולהוסיף אותו לפעילות השוטפת של
הסניף:
•

לימוד ש"ס משניות במהלך השנה  /חודש הארגון

•

הקמת בית מדרש סניפי לחניכים ולחג"ס ,הפועל לפחות פעם בשבועיים

•

לימוד חברותות בין בוגרי הסניף לחניכים

•

קיום תפילות סניפיות במתכונת שבועית

•

פתיחת כל מפגש קבוע של חבריא ב' והחג"ס בלימוד מתמשך מתוך ספר הלכתי  /השקפתי
של כרבע שעה.

 .11סיירת התיישבות
בעבר הלא רחוק עסקה התנועה בהתיישבות .כיום מסיבות שונות ירד הנושא מסדר היום התנועתי.
מתוך אמונה שלמה והכרה בעיקרון ארץ ישראל השלמה ובהלימה לחזון התנועה שבו מוכרזת
"אחריות למדינת ישראל כולה" ורצון לקחת חלק במצוות יישוב הארץ ובתהליך הגאולה ,אנו פועלים
להגברת מודעות ויציאה לפעילות למען ארץ ישראל מאהבתנו ומחויבותנו אליה.
הוועידה קוראת לחג"ס להקים סיירת שהנושא של ארץ ישראל ויישובה חשוב ובוער בהם ע"י פתיחת
אפיק הגשמתי ייעודיים ,בעידוד ההנהלה הארצית.
תפקידי הסיירת:
•

פגישות כפעם בחודש לדיונים בנושא ההתיישבות ולהעלאת רעיונות להמשך פעילות
שוטפת בנושא זה בתנועה.
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•

פעילות במישור הרעיוני ובמישור המעשי כאשר עולה נושא בוער על סדר היום הציבורי.

•

העלאת המודעות והחיבור לנושא ארץ ישראל ויישובה בסניפים.

 .12של"ם – שמינסטים לעשייה משמעותית
התנועה רואה את ערכיה ניצבים בעוד עשור כאליטה משרתת בחברה הישראלית .על מנת לחנך
לכך אנו רוצים ששמיניסטים שנמצאים בדיוק לאחר השלב בו הם ממלאים תפקידים רגילים בתנועה,
ימשיכו לפעול במסגרתה ובאופן רחב יותר.
הועידה קוראת להנהלה להקים את פרויקט של"ם (שמיניסטים לעשייה משרתת) שיכלול כמה שיותר
מהמרכיבים הבאים:
•

עשיה של שמיניסטים במסגרת קבוצתית אינטנסיבית.

•

בחירת פרויקט שקשור לתועדא"י (הקמת סניפים ,בית מדרש בנושא ,מרכז תרבות ,ליווי
שיח בין מגזרים וכו').

•

ליווי ע"י התנועה.

 .13גרעיני בנות שירות לאומי
כיום בתנועה אין אפיקי הגשמה פרט לריכוז סניפים במסגרת שירות לאומי .תרומה זו חשובה בעינינו
מהסיבה שיש צורך בעשייה איכותית ונתינה מתוך צורת חיים שלמה וכן הענקת ליווי איכותי לבוגרים.
אנו רואים יתרונות רבים בהקמה של גרעיני שירות לאומי כעונים על צורת חיים זו .גרעין כזה יאפשר
לבנות רבות שאינן רוצות להיות מרכזות ,להשתלב במסגרת תנועתית.
אנו קוראים להנהלת התנועה להקים מסגרות המשך וממליצים על גרעין בנות שירות עזראי בתנועה
ברחבי הארץ הפועל עפ"י ערכי התנועה בדגש על תורה עם דרך ארץ ישראלית.
בנוסף ,אנו קוראים לשמיניסטיות לקחת חלק בגרעינים אלה ולהיות שותפות בבניית גרעיני השירות.
השירות הלאומי הוא כלי חזק המשפיע על מגוון אוכלוסיות ורבדים שונים בחברה הישראלית,
המקיפה את הבנות מעבר למסגרות הסניף :משפחתה הנוכחית ,משפחתה העתידית ,וכל מסגרת
בה תפגש.
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 .14מרכז תרבות ויצירה
כחלק מהרעיון של "תורה עם דרך ארץ ישראלית" אנו רוצים לבנות יחס תורני לתחום נוסף במציאות
הישראלית והוא :התרבות .הציונות הדתית כבר נוכחת באופן עמוק בצבא ,בפוליטיקה ,וכמובן
בהתיישבות .זו העת לפתח תחום נוסף ולייצר מסלולים שמפתחים יצירה תרבותית ואומנותית ברמה
מקצועית ואמונית גבוהה.
הוועידה קוראת להנהלה להקים מרכז תרבות ויצירה העוסק בתכני קודש וחול בנושא .להלן כיוונים
להטמעה ראשונית של התחום:
•

הפקת אירועים תרבותיים סניפיים כגון :הצגה ,מופע מוסיקלי וכד' .לעבודה על המופע
יוצמד לכל סניף מלווה מקצועי.

•

בניית מערך עבור החג"ס שעוסק בנושא הזה .פיתוח המערך ילווה על ידי מרכז קדם של
התנועה.

•

קיום סמינר של מספר ימים לבוגרים עזראיים בנושא תרבות .הסמינר יכלול הכשרה ,למידה,
מפגש עם אמנים ויוצרים ,ובנוסף יעסוק בחיבור בין התרבות לתורה .משתתפי הסמינר יזמו
פרויקטים אישיים בסניפים ,על מנת להטמיע נושא זה גם במסגרות החג"ס שבסניפים.

•

קיום סמינר דומה לחג"סניקים.

•

קריאה לעיסוק ביצירה לכלל חברי התנועה.

 .15הקמת סניפים חדשים בכל מרחבי ארצנו
על פי חזון התנועה ,חברי התנועה פועלים "מתוך אחריות למדינת ישראל כולה" אך הסניפים
בתנועה ממוקמים בגבולות די מצומצמים .כיום בתנועה קיימים בין חמישים לשישים סניפים ברחבי
הארץ .אנו בוועדה ,מאמינים שיש עוד המון קהילות ,אוכלוסיות ,ומקומות ,שהבשורה של העזרא
יכולה להיות רלוונטית ומשמעותית עבורם.
לכן ,אנו קוראים לפעילי התנועה לאתר את אותן קהילות ולסניפים הגדולים להיות שותפים למהלך
ולהעברת הבשורה העזראית לחברה הישראלית כולה.
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 .16הנגשת חזון וערכי התנועה
התנועה שואפת לכך שכלל חניכיה יהיו מחוברים לחזון ולערכי התנועה .בשנים האחרונות מורגש
בסניפים חוסר חיבור לתנועה ,וחוסר תחושת עזראיות ,אשר אחת הסיבות היא אי-החיבור לחזון
התנועה וערכיה.
למנחים ולרכזי המפעלים כוח השפעה גדול על השטח הרבה פעמים יותר מההנהלה .לכן ,ככל
שהשיח העזראי שלהם יהיה מפותח ,וככל שהחיבור שלהם לתנועה יהיה גדול יותר ,כך הם יוכלו
להשפיע ולחבר את החבר'ה לתנועה בצורה טובה יותר -בסמנריונים ,בשבתות צוות ,בימי עיון ,ובעוד
מפגשים.
אנו קוראים להנהלת התנועה להשקיע משאבים כדי להנגיש את חזון התנועה וערכיה לשטח ולחבר
את האנשים בכך ש:
•

התנועה תשתמש במדיה על מנת להנגיש את חזון התנועה וערכיה לשטח ,ותיצור כלים
הדרכתיים בעזרת המדיה להסבר חזון התנועה.

•

התנועה תבחר מנחים ורכזי מפעלים בקפידה על פי תנאי קבלה ,אשר ישימו דגש על הפן
העזראי וההיצמדות לערכי התנועה ,ובעדיפות לבוגרי התנועה .המנחים ורכזי המפעלים
יעברו הכשרה יסודית הכוללת שיחות ,דיונים ומבחנים.

 .17עזראיות במפעלים התנועתיים
לתנועת עזרא אמירה ייחודית וחדשנית בעולם .על מנת להגביר את הכרת העזראים ביחודיות
התנועה וערכיה ,ומתוך הבנה שהעשייה התנועתית והאנשים בה מועצמים כאשר הם מרגישים חלק
ממשהו גדול ,עלינו לפעול להגברת הגאווה העזראית שתושפע מחזון התנועה ותקודם בעזרת חיבור
בין הסניפים .אנו רואים במחנות הקיץ כלי ליציקת תוכן עזראי ולחיבור הפעילים לערכי התנועה תוך
חוויה המחברת בין הסניפים השונים.
לכן אנו קוראים למחלקת מפעלים ומחלקת הדרכה לפעול לכך:
•

שכל מחנה יעסוק בנושא או ערך תנועתי ,כאשר מהלך המחנה כולו יהיה לאור הנושא
הנבחר.
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•

בפעילויות המחנה החניכים ייחשפו לסיפור התנועתי דרך נושאים כמו :היסטוריה תנועתית,
דמויות התנועה ,שמות הקבוצות ,המנון התנועה והסמל .בכך ניצור מחנה עזראי בעל
מאפיינים הייחודיים לתנועתנו ,ונעצים בכך את הגאווה העזראית.

 .18זה של כולנו – תכנית שיחות שטח-הנהלה
אנו רואים חשיבות רבה בקיומו של שיח בין ההנהלה לשטח על בסיס שותפות והקשבה.
אנו מאמינים כי מפגשים על בסיס חיובי זה יתרמו לרתימת הסניפים לתהליכים האזוריים ולהנהלה.
כמו כן ,מפגשים אלו יחברו את מנהיגי השטח לשפה התנועתית .אנו רואים בהצעה זו צעד ליצירת
שיח בריא שיקדם את התנועה בשנים הקרובות.
לרכזי האזור והנהגת התנועה:
לקיים שיחות אחת לרבעון לפי לוח השנה התנועתי :חוד"א ,שגרה ,קציר ,קיץ .בכל שיחה ינכחו דרגים
שונים של השטח המורכבים ממחצית מהסניפים בסבב קבוע.
בנוסף ,אנו קוראים לצוותי ההנהגה והמרכזות :להיות שותפים פעילים בשיחות אלו.
מטרת השיחות להעלות את השאלות והדילמות מהשטח .מהלך המפגש יכלול לימוד או דילמה
מעולמה של התנועה ,שיתוף נציגי הסניפים במתרחש בשטח ושיתוף מידע של רכזי האזור כלפי
העתיד.
 .19משהו חג"ס ממשיך
התנועה שואפת להעניק חינוך לחבריה אשר ילווה אותם לאורך חייהם ,ועליה להיות מותאמת לגילים
שונים .מתוך אמונה כי הסניף הוא מקום שמטרתו לתת מענה לנוער בגילאי ט'-י"ב -שהם ה"-נוער"
של התנועה .אנו מאמינים כי יש לבנות תוכנית חג"ס אשר תביא לכך שמסגרת זו תמשיך את
התהליך אותו עברו חברי התנועה כחניכים ,בלימוד והעמקה.
המסגרת תכלול:
•

קיום מפגשים של הגרעינים פעם בשבועיים ע"י "מדריך" או בוגר מלווה לגרעין -מתוך
מחשבה שבפורום הגרעיני אפשר להגיע לעומק בקלות יותר ,והגרעין הוא פורום משמעותי
יותר מחג"ס כללי.

•

קיום פעילויות שיא לחג"ס ופעולות ערב שבת שמחוברות למהלך הכללי.
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•

בניית תכנית הכשרה מותאמת לרכזי החג"ס עם ליווי צמוד ושוטף.

•

מינוי רכז חג"ס ארצי שינהל את התכנית.

 .20עושים ,לא רק מדברים – תכנית לצוותי עשייה
"..התנועה רואה בעשיה דרך מרכזית בהגשמת מטרתה" (מתוך חזון התנועה)
במהלך השנים האחרונות ,נפתחו בתנועה צוותי עשיה והגשמה בסניפים רבים ,אולם עדיין לא
הצלחנו להטמיע מסגרת מתאימה ותומכת לצוותים אלו ,הן מבחינה הכשרתית והן מבחינה חברתית.
אנו מאמינים שקידום הצעה זו תשפר את פעילות צוותים אלו בתנועה ותגשים את חזון התנועה.
המסגרת כוללת:
•

גיבוש מסגרת מוגדרת יותר ותוכנית מסודרת יותר לצוותי העשיה .מתן מענה לרכזי
הצוותים.

•

פעילות למען העצמת צוותי העשיה וההגשמות ולשיווק הצוותים כאופציה אטראקטיבית
לחג"סניקים.

•

בניית תכנית הכשרה בסמינריונים ובשבתות ההנהגה לצוותים אלו במקביל והדומה לצוותי
ההדרכה.

 .21מח"ר ומעבר – שינוי הגדרות סניפי המח"ר בתנועה
התנועה רואה בכלל חניכיה את דור העתיד בחברה הישראלית בכלל ,ובתנועה בפרט .כחלק מרעיון
זה נשאף לקדם את סניפי המח"ר .אנו מבקשים לדייק את מקומם של סניפי המח"ר בתודעה
התנועתית והחברתית ולשילובם בפועל .שאיפתנו היא ,שבעתיד לא תתקיים הפרדה בין סניפי מח"ר
וסניפים "רגילים" .אנו מבקשים לצאת מהתבנית של סניף עדה בלבד – דבר שמצמצם ומקטין את
הרעיון של סניף ,ואף יוצר בעיה חברתית רחבה יותר.
•

סניפי המח"ר יורחבו ויפעלו לקבל גם חניכים "רגילים" ,וסניפים רגילים יפעלו לשלב "חניכי
מח"ר".

•

לשנות שמות סניפי המח"ר מאמהרית לעברית.

•

הכנסות פרויקטים של חסד המתרחשים בסניפים במהלך השנה (למשל ,שוקי פורים)
ייתרמו לטובת חניכי המח"ר במקום לעמותות שונות ,מתוך הבנה ש"עניי עירך קודמים".

9

;

•

הנגשת טופסי ההנחה וההרשמה בשפות מתאימות ,הנגשת אתר התנועה ומענה טלפוני
באופן דומה בתקופות ההרשמות או אירועים מיוחדים אחרים.

•

אנו מציעים להחזיר ולחזק את פרויקט 'מעברים' שנותן מענה למדריכי כיתות ו' מסניפי
מח"ר ועוסק בליווי החניכים במעבר בין בי"ס יסודיים לחטיבות בצורה הטובה והיעילה
ביותר.

 .22הכנה לקראת יציאה לחיים
ישנה תופעה רחבה בה בני הציונות הדתית חווים בגילאי היציאה מהמסגרות הדתיות שחיקה רוחנית
ודתית ,ולא מצליחים להתפתח או אף לשמר את המקום התורני שלהם מאזור גיל  25ומעלה .מתוך
רצון שבוגרינו יצלחו את האתגר ויממשו את הרעיון של תורה עם דרך ארץ ישראלית ,ומתוך אמונה
כי הכנה מוקדמת לקראת היציאה לחיים מחוץ למסגרת הינה חשובה.
אנו קוראים למרכז קדם להרחיב את פעילותה ולקיים ימי הכנה וימי עיון (בודדים או בסדרות) בהם:
•

נלמד לעומק על האתגר ועל המציאות

•

נעסוק בחשיבה והכנה אישית וקבוצתית לקראת שלב החיים הבוגרים.

•

נכיר את הכלים הקיימים במציאות שיכולים לסייע בהתמודדות עם היציאה מהמסגרות.

 .23כפר סטודנטים
הרעיון העזראי צריך לבוא לידי ביטוי במשך כל חייו של הבוגר .כיום ,לאחר היציאה ממסגרת התנועה
רוב מוחלט של הבוגרים מתנתק מהרעיון ואין שום מסגרת אשר נותנת מענה לחיבורם.
הועידה קוראת לתנועה להקים כפרי סטודנטים עזראים אשר ינהלו לאור הרעיון "תורה עם דרך ארץ
ישראלית" .אנו קוראים להנהלת התנועה לנסות להקים מסגרת כזאת על אף הקשיים שעשויים להיות
כרוכים בכך ,ולבוגרים  -לקדם את הנושא הן בהובלה והן בהשתתפות.
 .24תנועת בוגרים
רבים מבוגרי התנועה לא חיים את חייהם הבוגרים כעזראים – הם אינם חיים את הזהות והערכים
העזראיים כפי שהם משתקפים ב'תורה עם דרך ארץ ישראלית' (עד לרמה של ירידה ברף התורני
וההלכתי) .הסיבות לכך הן :חוסר בשורה חדה ובהירה של העזרא לגבי אופי הבוגר העזראי .חוסר
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במסגרת חברתית מתאימה .חוסר בכלים ויכולת תרגום של הרעיונות לחיי המעשה.
אנחנו מטילים על ההנהלה למנות קבוצת בוגרים שתבנה את הקונספט הנכון והראוי.
הוועידה מטילה על הקבוצה בשיתוף ההנהלה הארצית ,למצוא מענה לבעיות הללו וממליצה להקים
מחלקת בוגרים ,מרכזי צעירים בערים השונות ועוד כיוונים מעין אלו.
 .25בתי מדרש שכונתיים
התנועה מאמינה כי התורה היא מרכז חיינו .בהמשך להצעה הקודמת ,הוועידה קוראת לבוגרי
התנועה להירתם ולהתחיל תהליך של הקמת בתי מדרש קהילתיים-שכונתיים בפריסה ארצית ,שיהיו
מיועדים תחילה לנוער ולאחר מכן לבוגרים.
בשלב הראשון יתקיימו סדנאות ושיעורים מדי שבוע ובמשך הזמן כשהכמות תצטבר ,הפעילות תגדל
בשאיפה להגיע למצב בו בית המדרש פתוח בכל שעות היום ,פעיל וגדוש בלומדים מכל הגוונים
בעיר .אנחנו מטילים את ההקמה על בוגרים וחג"סניקים מהסניפים שיתחזקו ויתפעלו את בית
המדרש.
 .26מסגרות ואפיקי הגשמה נוספים
הועידה רואה צורך בייעול וגיוון מערך ההגשמה והחג"ס והפיכתו למקצועי יותר ,עם שימת דגש על
פיתוח כי שרונות החניכים במסגרת הגשמת ערכי התנועה .זאת כביטוי לתורה עם דרך ארץ ישראלית,
בה דוגלת התנועה .בנוסף ,הועידה מייחסת חשיבות להעצמת החיבור של חניכי ופעילי התנועה
לתנועה ולערכיה.
ההצעה כוללת מספר מרכיבים:
•

ריווח והעמקה ב תכני סמינריון ההדרכה לכל מהלך שנת אורות באמצעות מנחים שיוצמדו
לסניפים.

•

שינוי זמן הכנסת החניכים לפני סמינריון ההכשרה בקיץ.

•

הפיכת הסמינריון בקיץ למקצועי על פי מסלולי :הדרכה ,עשייה ,יצירה והנהגה.

•

חלק מהמסלולים יתקיימו באופן אזורי או תנועתי.
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