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עדכונוער ומכתב פרידה
עוד תקופה עמוסה עברה בנוער חשמונאים ,אך ראשית אנחנו רוצים לומר כמה שאנחנו גאים בנוער
חשמונאים הפעלתן ,אחרי הפקה של טקסים מרגשים ועוצמתיים ליום השואה ויום הזיכרון ,על הקליפ
יום העצמאות המושקע ,ועל התרמות לקראת קייטנת קו לחיים בליוויה של אביטל שרון המדהימה!
הנוער היה מעורב גם בהמון פעילויות למרות כל מבחני הבגרות המעסיקים ,לקראתם עשינו ערבי הכנה
ולימוד למבחנים .לא נשארה דקה פנויה ,אך כל צוות ההדרכה המשיך בעשייה יוצאת דופן – כל הכבוד
להדס הקומונרית על ההתמסרות וההכוונה! הנוער גם פינה זמן לערבי משחקי קופסא כשרצו טיפה
מנוחה .שיחות המדרשוקו התחדשו וכללו שיחות מרתקות על יום ירושלים ,ועכשיו מתקיימות מדי יום
שלישי .קבוצת הכדורגל של נוער חשמונאים גם הם רצים ללא הפסקה ומתאמנים לקראת תחרויות
כדורגל וליגות הקיץ .ובין כל זה ,קבוצת המיני-נוער של שכבות ז-ח נפגשות לפעילויות כיפיות עם הרכזת
תמר ביטון! אנחנו רווים כל כך הרבה נחת לראות את הנוער במועדון מאובזר ויפה ,שאפשר לשבת על
ספות ולשחק משחקי קופסה ,לראות סרט במסך הגדול ,לנגן מוזיקה במערכת הגברה הפופולרית ולבטא
את עצמם על הלוח גיר.
בהזדמנות זו אנחנו רוצים ,לקראת סיום תפקידינו כרכזי נוער ,לומר תודה לאיציק שטיינברג ,יו"ר ועד
היישוב ,על הפרגון בשפע והמסירות שלו למשפחת חשמונאים ,לפנינית חברוני יו"ר וועדת הנוער על
האנרגיות הבלתי פוסקות .למוטי רוזיליו ,מזכיר היישוב ,על המוכנות להקשיב תמיד ,לבריינה התותחית,
רכזת הקהילה ,הכל כך חיובית ,שעוזרת תמיד ומשרה תחושה של רצון עמוק שרק תצליח פעילות הנוער
והקהילה .לנירה ,על הסבלנות ללמד אותנו ,ולשבת לשיחה טובה אחרי יום ארוך ,לנאווה על האווירה
הטובה שתמיד קיימת במזכירות ולבני על העזרה שתמיד הייתה שם כשהיה צריך .לצוות הנוער המדהים
שלנו – להדס בנציוני הקומונרית על המסירות לסניף ולנוער ועל שיתוף הפעולה התמידית ,לאביטל
שרון ,רכזת חבריא ב' ,על האנרגיות והגיוס הנוער לעשייה ,ולתמר ביטון ,רכזת מיני-נוער על היוזמה
והיצירתיות .בהצלחה בשנה השנייה בתפקיד! ולמשפחות המאמצות ,הילמן ואטיאס על החיבוק והחום
שהם מעניקים לנוער.
אנו מודים על הזכות שהיתה לנו לעבוד עם כולכם!
ואחרונים חביבים – לכל אחד בנוער חשמונאים – תודה! אנו מאחלים לכם ,רק טוב ,שתמשיכו בפעילות
המדהימה ובאנרגיות של עשייה .אנחנו כל כך גאים בכם ושמחים שהיתה לנו הזכות ליטול חלק בחייכם.
אוהבים אותכם מאוד ,נעמי ונתי!
אמנם נסיים את התפקיד שלנו שבוע הבא ,לא יכולנו לוותר על הזדמנות אחרונה אתכם ,אחרי מבחני
הבגרות ,בשבת הנוער האגדית והמיוחדת .תודה למשפחות המאמצות שמתלוות אלינו לשבת! ניפגש
בעוד שלושה שבועות!

