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 !ןעמכ  'קומונריות יקרות ה

 " ביום הזה באו מדבר סיניבחודש השלישי לצאת בית ישראל ממצרים "

 שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו ?מהו ביום הזה .לא היה צריך לכתוב אלא ביום ההוא 

 )רש"י (

המפגש הראשון עם צוות  .אני זוכר את היום הראשון בו נכנסתי להיות פעיל בתנועה קומונריות יקרות,

באהבה  ,של בוקר בוקר שנים 18 , רישנים אח 18  ,כאילו הוא התרחש היום. והיוםחרוט בליבי  מחוז דרום 

 .שנים כמזכ"ל התנועה 6 ן מתוכ ,ת חולצת התנועהובאמונה לובשים א

 אנחנו בתום .להרחיב ולהעמיק את המשפחה שנקראת בני עקיבא ,לפרוץ ולגדולב"ה הצלחנו יחדיו 

הקמנו . התרחבנו והגענו לשיאים עצומים, ו עם נגיף הקורונה, אלא התפתחנושנתיים שלא רק התמודדנ

וב"ה אלפי חברי חב"ב שותפים  ,התכנית להעצמת חב"ביישמנו את , והרחבנו את תנועת הבוגרים

צמחה התנועה . פתחנו את השורותוהרחבנו את הלב  ן.ומובילים את התנועה בעשייה בצוותי נחשו

את מקור העוצמה האידאולוגית  שמהווהמרגישים שהתנועה היא בית  רבים נוספיםוציבורים  והתרחבה

 והמעשית שלהם.

החלטתי שהגיע הזמן  ,לאחר כל זאת ולאחר התלבטויות רבות והתייעצויות עם מו"ר הרב דרוקמן

בדרך כלל בין  ונע . תפקיד המזכ"ל הינו תמיד קצוב בזמןהתנועתי היבטהאישי וגם ב היבטלהתחדש גם ב

בתפקיד אני זוכה לשמש   .זאת על מנת ליצור מציאות של התחדשות תמידית בתנועה -שלוש לחמש שנים

זו זכות גדולה ואחריות גדולה להיות  ,שנה 18ענקית להיות חלק מהתנועה  . זו זכותה שישיתכבר שנ

מתפתחת  ,זכות גדולה לראות את התנועה מתחדשתגם זו תהיה  .תקופה ממושכת ומשמעותיתל "מזכ

 ומעמיקה עוד יותר . 

אני רק משתף שזו תהיה  .(כ"כ מהר עלם אני לא ניהיה לנו עוד זמן לעשות את זה ) .זה לא הזמן לסכם

היום  זאת . אני משתףובתום השנה אעביר את המקל למזכ"ל חדש שנתי האחרונה בתפקיד מזכ"ל התנועה

ואני רואה חשיבות בעדכון ישיר שלכן  משום שתהליך הבחירה של המזכ"ל החדש יחל בשבועות הקרובים

אתכן אני זוכה יחד לפעול הלב הענק של התנועה,  ,םאתן  הלב המניע את התנועה יום יו .קומונריות יקרות

 חינוך דור נאמן ומסור לתורתו עמו וארצו.ל

 ,בברכת חברים לתורה לעבודה

 ובהערכה רבה 

 שחל יאיר

 מזכ"ל 


