דף אידאולוגי
1.1תנועת אריאל מייצגת "דרך חיים" שלמה ,שאליה היא מחנכת/
מכוונת את חניכיה.
"2.2דרך החיים" של תנועת אריאל מתאפיינת בהקפדה על קיום
תורה ומצוות .בוגרי התנועה וכל מי ששותף לדרך חיים זו התנועה
רואה בו שותף למהפכה הרוחנית בעם ישראל.
3.3לכן תנועת הנוער אריאל אינה תנועה "נפרדת" ,אלא תנועה
שמקפידה על קיום תורה ומצוות בשלמות בכל תחומי החיים.
ובכללם הפרדה בין פעילות הבנים לבנות ,הקפדה על התנהגות
ראויה ומכבדת בין אדם לחברו ,צניעות בחיים ובלבוש ,חסד,
וחיזוק אחיזתנו בארץ ישראל והכל מכוחה של תורתנו.
4.4תנועת אריאל מנחילה לחניכיה את ההכרה בקיומן של דרגות
שונות בעבודת ה' .ממנה נובע שכל תנועות הנוער ראויות,
והבחירה בתנועה מסוימת תלויה בהתאמת הדרך החינוכית
שמציעה התנועה לעולמו הרוחני של החניך.
5.5יתכן שישנם חניכים (ואף סניפים) שבאורח חייהם ובהשקפתם
הם שונים מדרכה של התנועה בה הם חברים .הם אינם יכולים
ללמד על כלל התנועה ,ובסופו של יום דרכה של התנועה היא זו
שתחלחל ותשפיע על עולמם של חניכיה.
6.6אנו מציבים לפני חניכינו חזון ואתגרים גדולים מתוך אמונה
שלמה בכוחם ובעוצמתם לעמוד בהם ולצמוח מתוכם להיות
אנשים גדולים.
7.7הצבת החזון והדרך התנועתית שווה בפני כלל החניכים .גם כאלו
שנראים לעיתים שונים בהתנהגותם ובחיצוניותם מדרכה של
התנועה .פשרנות ובינוניות אינה דרכנו.
8.8תנועת אריאל שייכת ומתאימה לכל יהודי .סניפינו פתוחים בפני
כל מי שחפץ להשתתף בפעילות התנועה .ואנו רואים ערך חשוב
בשילוב ילדי עולים וחניכים בעלי צרכים מיוחדים בתוך הסניפים
הקיימים.
9.9תנועת אריאל רואה חשיבות בהשתתפות בפעילות שמטרתה
חיבור בין כלל חלקי עם ישראל כגון בפעילויות של רשויות
ועיריות .יחד עם זאת התנועה לא תתפשר על הקפדה בקיום
תורה ומצוות .ולא תשתתף באירועים שלא תואמים את דרכה
של התנועה.

1010תנועת אריאל מקימה סניפים אך ורק כמענה לבקשות הורים
המופנות אליה.
1111לאור זאת תנועת אריאל רואה ערך חשוב במעורבות הורי
החניכים ורב הסניף בערכים המונחלים בסניף ,תוך תיאום מלא
עם התנועה.
1212תנועת אריאל פועלת בשני ראשים :תחום בנות ,ותחום בנים.
צורת ההפעלה מאפשרת לתת מענה יחודי ומותאם לכל מגדר.
1313כוח התנועה נובע מכוחו של הנוער .בשלושת מרחבי הפעילות
התנועתית .החינוכית ,במעשית וההנהגתית.
1414הדרך החינוכית של תנועת אריאל מושתת על התכנים בפעולות.
גיבוש הקבוצה סביב ערכי התורה ,ומאישיותו של המדריך.
 1515צורת הפעולות שונה בין הבנים לבנות .בפעילות הבנים יש
דגש בהעברת המסרים דרך משחק וחוויה .ובפעילות הבנות על
העמקת המסר דרך תהליך וחיבור לרגש.
1616בשל ההבנה שלמדריכים השפעה רבה על נפש החניך ,חשוב לנו
שמדריכינו יהיו יראי שמים אנשי אמת .שאישיותם ומעשיהים
מהווים מודל לחיקוי עבור החניכים .ושרואים בעשיה החינוכית
שליחות וחלק מעבודת ה' של כל אחד מהם.
1717צוותי ההדרכה אינם מאמינים בפתרונות בזק ובתוצאות מידיות
אלא בהשפעה חינוכית רציפה לטווח ארוך.
1818החב"ב בתנועת אריאל הוא הזרוע הביצועית של התנועה במגוון
משימות ויעדים :בחיבור עם ישראל לתורה ומצוות ,היאחזות
בארץ ,מעשי חסד ,ומעורבות חברתית .כל אחד ואחת מחברי
החב"ב נקרא להשתלב במשימה המתאימה לפי נטייתו וכישוריו
המיוחדים לו.
1919הקומונרים והקומונריות ,הם זרוע ההנהגה של התנועה .מלבד
היותם מרכזי הפעילות בסניפים ,הם חלק מצוותי ההובלה של
כלל התנועה ,בהצבת היעדים ובהשגתם.
2020תנועת אריאל נאמנה לדרכו של הראי"ה קוק זצ"ל שלימדנו
שדרך הפעולה הנכונה היא בהוספת טוב וצדק ,ולא במלחמות
הפגנות ומרידות.
"הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק,
אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה ,אינם קובלים על
הבערות אלא מוסיפים חוכמה".

