
 זו הייתה אחת השנים המאתגרות במדינת ישראל וכנראה לאנושות כולה,
אבל תנועה כמו שלנו פשוט אי אפשר לעצור. 

למרות הקשיים, הבידוד, הסגרים והחששות, רגע אחרי שנגמרת השנה וכבר מתחילה שנה חדשה 
ומרגשת, אנחנו גאים לסכם שנה של פעילות. 

המאבק הצליח והשינשינים שלנו ניצחו!
160 שינשינים נרגשים משכבת הרמוניה וממסלול החוות התחילו את ההכשרה שלהם. אחרי 

מאבק עיקש והגשת בג"צ, הצלחנו להגיע להסכם פשרה שיאפשר לעשרות בני הנוער להתנדב 
איפה שהלב ולהקדיש שנה מחייהם עבור מה שהם באמת מאמינים בו. 

סוף סוף הופכים להיות ארגון נוער רשמי בישראל!
לישורת האחרונה.  ולהגיע  תוך שנה בלבד הצלחנו להתגבר על הקשיים הבירוקרטיים 

לא עוצרים בקורונה
תחת המשבר התאמנו לחניכים את הפעילות לפעילויות דיגיטליות ומקוונות ואפילו קיימנו 

מחנה פסח וירטואלי בהשתתפות חניכים מכל רחבי הארץ. 

נותנים ידיים לחקלאים
מאות בני נוער מהתנועה החדשה התגייסו בזמן משבר לסייע לחקלאים שנותרו ללא ידיים 

עובדות. הם הפשילו שרוולים ויצאו לקטוף, לשתול ולעדר בשרון, בנגב בגליל בשפלה ובגולן. 

בונים דמוקרטיה פעילה
הקמנו מוסדות דמוקרטיים בתנועה ומועצת חניכים ארצית שבה כל חניך וחניכה יכולים 

להשפיע על הנעשה בתנועה. 

משלבים ידיים
פתחנו לראשונה קומונה המשלבת בין הפעילות המוכרת של התנועה החדשה יחד עם חווה 

חינוכית חקלאית ויצרנו מודל ראשון ומרגש בגולן. 
כמו שהגרעינרים שלנו אומרים – התנועה היא בית, ואנחנו כל כך גאים בבית הזה. עכשיו, 

כשביססנו את הבית הגיע הרגע להתקדם עוד צעד קדימה.

בשנה החדשה, אנחנו עולים קומה. זה הזמן הראוי לחדש, להתחדש ולקדם רעיונות חדשים ומסעירים 
אשר יחברו בין העולמות. מפיתוח וקידום תכניות יזמות וסטארט אפים חברתיים שיובילו בני נוער 
לכדי חיבור לאדמה ולמרחב הכפרי 'דרך הידיים', פיתוח יוזמות חדשות להגברת הערבות הדדית 

בחברה הישראלית וכמובן, שימת דגש על מקצוענות בהדרכה וחיזוק המרחבים הזקוקים לכך.

כי השינוי מתחיל בערוגה שלנו, או בקיצור, תנועה אחת קדימה.

שלכם

שירי ארדיטי
מזכ"לית התנועה החדשה

את התנועה הזאת אי אפשר לעצור

תנועה אחתתנועה אחתקדימה!
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