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ופועלים .אנש־ יי־ס ו־  25גרעיני התיישבותולהביא אלפי
את מדינת ישראל הקימו נביאים
והגליל.
כדיליישב את הנגב
לצד אנשי עשייה .הרצל היה נביא חולםחלומות בה־
$TS1$בהקיץ$TS1$
2002$1ST$ב$1ST$ב־
מתן דהן ודניגליקסברג  ,)34מקימי תנועת א״לים
שבמקרה התגשמו .בן־גוריון פועל שהתמזלמזלו
הצליחו אנשי
2002$2ND$ב $2ND$מאז הקמת כפר הסטודנטים הראשון
2002
והצליחלבנות כדינה.בליחלומות לא היו מגיעים הפוע־
$TS1$הפועלים$TS1$
העמותהלבנות כ־  15כפרי סטודנטים בנגב עם  700מת־
$TS1$מתנדבים$TS1$
הפועלים אי־אפשר היהלהמשיך
$DN2$הפועלים $DN2$לארץ ישראלובלי
לים
ולעזורל־  20אלף בני נוער בפריפריה.
$DN2$מתנדבים $DN2$יוצאי צבא
נדבים
לחלוםחלומית.
על אדמתם .הארגון הוקם ב־  2007באזור ציפורי ,וכיום
שמטפחת בני
דני רוזנר ,)35מנכ״ל תנועת אחריי,
המשואה שלי
את
מתנדבים בעשרות נקודות ומ־
$TS1$ומצפים$TS1$
פרושים בעזרתו מאות
^%
נוער מהפריפריה ,מעודדת ומכינה אותם לשירות מש־
$TS1$משמעותי$TS1$
לפו־
jl$1ST$ופל$1ST$
מקדיש
אני
$DN2$ומצפים $DN2$בארץ.
צפים
$DN2$משמעותי$DN2$בצה״ל.לתנועה אלפי בוגרים שהשתלבי בת־
$TS1$בתפקידי$TS1$
והערהלכיום :מי שחושב שכיום קל יותי־ fc
מעותי
jl
jl$2ND$ופל$2ND$
פקידי
הצ־ונות .יו־ שלישי
$DN2$בתפקידי $DN2$פיקוד וקצונהבצה״ל .אחרי השירות ממשיכה בימי קום המדינה ,כדאי שישמע מהצעירים האלה על
■jd
^jtBm
התנועהבשילובם במסגרות תורמות בתחומים ־־נוכ״ם
אלה שנו־
$TS1$שנולדו$TS1$
ביורוקרטיהישראלית .בתקופה העותמאנ־ת היה בק־
$TS1$בקשיש$TS1$
במדינה
וחברתיים.
ע:־־ ::־ חלמו ועשו הכל ,מצ־א־ת
$DN2$שנולדו $DN2$לתוך
לדו
דרך הגיוניתלעקוף משוכות .במדינת ־שיאי
שיש
$DN2$בקשיש$DN2$
עיי אלטשולר 27
שבה בל שנותר הוא לרבוץ בנחת עם פלאפל ב״ ,בים
המודרנית ,לעומת זאת ,קשה לא ללכתלאיבוד
) ,נשיאה ומייסדת של תנועת
הנועי־ כנפיים של קרמבו ,תניעהלילדיםבעלי צר־
$TS1$צרכים$TS1$
האינטרסים ,מריבות חש־
$TS1$חשרים$TS1$
הישראלית.
הציניות
בסבר
לתנועה  20סניפים ברחבי
$DN2$צרכים $DN2$מיוחדים .כיום יש
כים
לכא־י־ה כבי ־ש
בכלום ,כי
והפוליטיקה
$DN2$חשרים $DN2$על תקציבים
רים
ודווקא אז ,כשאין צורך
הכביש כץ גבע־״לפוןלהפגנות שנגן היור־
$TS1$היורדים$TS1$,
שמחים יותר.
הארץ עם עשרותילדים
שמאחורי כל תמונה שבה גו־
$TS1$גוזרים$TS1$
הכל ,על
בגי־־ל,
איר יוארי  ,)321מקים עמותת דרך ארץ
$DN2$היורדים $DN2$,בתוך הרוטינההישראליתהמתלוננת והר־ט־ת ,הם
דים,
$DN2$גוזרים $DN2$סרט .ואם הדרך כבר
זרים
$TS1$בצדקנות $TS1$,יחי־־־׳״ העבודההחקלאית ברכס הטורעאן בג־
$TS1$בגליל$TS1$.
ולהשחיז עטים בצד־
התקוממו .במקום לצאתלרחובות
סלולה ולא צר־רלייבש
$DN2$בגליל $DN2$.אור יזם פרויקט שחולש על מאות
$DN2$בצדקנות $DN2$,כשהעם י־יצה צדק חברתי לקיץ אה־,הפועלים ליל.
ביצות עםאיקליפטיסים
קנות,
אדמות מרינה ,שהיו
דונמים של
במשך שנים.
החדשים בחרו לעשות צדק צ־ונ״
כמו פעם עדיין הארגונים
טרם בואו על סף נטישה .הוא מנ־א
צעירים ,מוכשרים מספיק כרילעשותלביתם,ובכל
צריכים להתמודד עם עקיצת המל־
$TS1$המלריה$TS1$
שאפשרלהיותהפועלשלו.
זאת מחפשים הלום
המשפטיים ולחפש
ריה
מאות קבוצותלעבודה חקלאיתr'e7
$DN2$המלריה $DN2$של היועצים
ידו
ולחזק את
כדילבנות מיזם תיירותי
רשימת
הנה
נדיב הדש,הרוטשילד המושלם מורל
הפועל־:החולמים שליליום העצמאות:
ולאדמה.
הקשר בין צעיריםלגליל
רו:י פלמר  ,)37מקים תנועת אורלהתיישבות בנגב
 2013בזכות כל זאת והציונות בתור ים
׳׳
tc
אלישבע מזי״א rrr
של ציניות .ולתפארת מדינתישראל.
רוח
ובגליל .הספיק עד ה־ום להקים שבעה יישובים חדשים
מהגרים

קיץ
$DN2$בהקיץ$DN2$
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הנדל
יוען הנדל
ועז

מהמרכז

את

חדשה ,תנועת צעיריםירושלמים שנלחמה על
אוכלוסייה ציונית בעיר וכר־ לפתה
של הבירה כדי לבסס
את בירת המרינה בעזרת הקמתקהילותצעירות,
) ,מקימי ארגון
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השומר החדש ,שנוערלסייע לחקלאים לעבדולשמור
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