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מחנה תשע"ח

מחנה ארצי
בסימן -חיבור לאדמה ולארץ ישראל מתוך עיסוק ב 07שנותיה של מדינת ישראל.
השנה כולנו מסכמים  07שנה של עשיה ,צמיחה ,התפתחות ,גדילה  -בכל המובנים.
מעם מפוזר ומפורד הפכנו לעם מגובש עם מדינה שמובילה בכלכלה ,בצבא ,ברפואה וכו'.
לכל זה הגענו בזכות הקב"ה בראש ובראשונה ,וגם בהשתדלות גשמית -בזכות הרבה אנשים שלקחו אחריות ולקחו
חלק בפיתוח המדינה שלנו ,אם זה לעבוד את האדמה ,לסלול כבישים ,לבנות בתים ,לדאוג לחקלאות ,אם זה ללמוד
תורה -תורה השומרת עלינו ועל חיילנו מאויבנו ,להתגייס לצבא ולשירות ,להתנדב לפעול ולהגן על העם והמדינה,
אם זה פיתוח הטכנולוגיה ,ההייטק ,החדשנות והמחקר.
אנחנו רוצים לקחת אחריות ולהיות חלק מה 07שנה הבאים.
המספר  - 07שהוא עגול ויפה ,מורכב משנה ועוד שנה ,מרגע ועוד רגע של עשייה והשתדלות.
יש משמעות למספר עגול ,אבל הוא מגיע לגודל ועוצמה כאשר השנים הפרטיות והבודדות היו מלאות בעשיה
ומשמעות.
ניקח לדוגמה אדם בן  , 96האם כשיגיע לגיל  07ישמח? ירגיש תחושה מיוחדת?
ככל הנראה ..אדם שכל חיין עשה למען התורה ,העם והארץ ,בהגיעו לגיל  07יוכל לשמוח ולהסתכל אחורה בסיפוק-
 07יהיה לו גיל משמעותי!!
אז איך אנחנו הופכים את הרגע הזה שלנו עכשיו לגדול וערכי ואמיתי יותר? איך אנחנו הופכות את המחנה
למשמעותי יותר? איך אנחנו מתחברות לאדמה והופכות את המפגש המיוחד הזה של שבוע בשטח לעוצמתי
ומשמעותי?
איך אנחנו גורמים שלא יקרה מצב שרק נחכה לרגע שסוף סוף ננוח ,ואח"כ לחכות שיגיע הערב ,ואז לחכות לארוחת
בוקר ואז לחכות לרגע שנתחיל את הפעילות ואז לחכות לחזור הביתה ואז להגיע הביתה ולהבין ש… יואאאא בא לך
מחנה!!
באנו למחנה .באנו לשבוע בשטח כי אנחנו רוצות את זה .כל אחת ואחת שנמצאת כאן (במחנה)  -היא כאן כי היא
בחרה לבוא לכאן .הקומונרית ,המדריכה ,החניכה ,כל צוות המחנה,
כל אחת תבין שיש משמעות לכל רגע שלה במחנה ,כל דקה ודקה ועליה להנות ממנה.
עלינו להיות ברגע שבו אנחנו נמצאות -להנות ממנו ,למצות אותו ולהוציא ממנו את המיטב!

אז מה בתכלס?

גילוי מרעיש:

חפשו במחנה את

ארצי ובצי-
אז....
ניפגש בששון למחנה מטורף!!!
אורה ,בת ציון ,אסתר ,תמר ,אפרת ,צוות
הרכשיות וכל צוות ההנהלה):

