הנצחתו של ערן הורוביץ ז"ל ברוח המחנאות

בשנת  1986טלטל את התנועה אסון .ערן הורוביץ ,בן כפר בני ציון ובוגר תנועת
הנוער ,נהרג בתאונת דרכים .ערן היה "המשוגע התנועתי" לעניין מתקני מחנאות
ולנושאי שדאות .נעה הורוביץ־טאוב ,אחות של ערן ,מספרת" :ערן הוא אחי הגדול.
דוד שלנו העניק לערן מתנה – ספר לימוד מעשי על מחנאות ושדאות .בילדותנו
היינו יושבים על הדשא בחצר ביתנו וערן לימד אותי את כל סוגי הקשירות .זו
הייתה איזושהי אהבה שלו ,דבר שבער בו והיה מאוד חשוב בעבורו .בזמן הצבא
".ולאחר השחרור ערן היה עובר ומלמד מחנאות את הנוער ביישובים של התנועה
מועצת הנוער החליטה להנציח את ערן דרך נושא המחנאות שהיה קרוב ללבו,
.ולהעניק גביע על שמו לקבוצה המנצחת בבניית מתקנים במחנה הקיץ
הגביע הוענק בטקס הסיום של המחנה .בתוך שנים אחדות צבר הנושא תאוצה,
ובעיקר התבלטו מאבקי התחרות בין היישובים על הזכייה בגביע הנחשק.
בשנתיים הראשונות זכו חניכי כפר בני ציון ברציפות בגביע המחנאות .הזכייה שנה
.אחרי שנה עוררה זעם בסניפים האחרים
במחנה הקיץ השלישי מאז מותו של ערן החליטה המשפחה שלא לחלק את הגביע
.בשל התחרותיות הגדולה שנוצרה בין היישובים
חני אפרימוב ,חניכת התנועה ולימים המזכ"לית שלה ,מספרת על התחרותיות
שהובילה לביטול הגביע ]...[" :ואז התנועה התפצלה לשניים .בין בני ציון והאחרים.
אני גדלתי בכפר ביאליק ,ואני זוכרת שהלכתי עם עוד חבורה שלמה מכל המקומות
לעזור למשגב עם הכפיתות כדי שבני ציון יפסידו״ .מאז ואילך לא חולַ ק אותו גביע
המחנאות המקורי לזכר של ערן הורוביץ ,שהיה אמור לנדוד בין היישובים
.המנצחים ,והוא נשאר במשרדי התנועה
בעקבות אירועי הגביע גיבשו בתנועה כללים לתחרות בין הסניפים במחנה הקיץ.
כמו כן ,נקבעו קריטריונים לבחינת מגוון תחומים שעליהם הוענקו פרסים .מדיניות
חדשה זו הצליחה לארגן תחרות הוגנת ,ובה חולקו פרסי הוקרה לסניפים רבים
שחזרו מהמחנות עם גביעים ותעודות הוקרה .קטגוריות השיפוט במחנה הורחבו
לתחומים נוספים ,דוגמת גביע שיתוף פעולה והדרכה ,גביע פני מחנון ,גביע חדר
.נושא ועוד

מפעל הנצחה נוסף שקם לזכרו של ערן הורוביץ היה סמינר מחנאות לפעילים.
מפעל זה התקיים בקיץ  '86ובקיץ  '87עד ובקיץ  1988הפך לקורס הפעילים שאנו
.מכירים כיום .כמו כן ,יצאה חוברת מחנאות לזכרו
בעמוד הראשון בחוברת המחנאות נכתב" :ביום ראשון  26.1.86נתקבלה ההודעה
המצערת ,ערן נהרג בתאונת דרכים .באותו השבוע התכנסה מועצת הנוער
הארצית והחליטה על הפעלת קורס בנושא מחנאות על שם ערן ,כדי להמשיך את
".דרכו
נֹעה ,אחותו של ערן ,משתפת כיצד נשקפת דמותו של בעיניה גם כיום בתנועה:
"כשאני מגיעה היום כאימא למחנה הקיץ לביקור ההורים ,אני חושבת שערן היה
שמח לראות איך המחנאות התפתחה בתנועה״.

