
 נוער וחינוך
בלתי פורמלי
 מגשימים מטרות

חינוכיות וחברתיות

פעילות בתחום הכנה לצה"ל:

 קיום ערב מתגייסות ומתגייסים וחלוקת תיקים לכל מסיימות ומסיימי י"ב	 

המתגוררים בישוב.

יצירת מערך תומך לבנות ובני הנוער - מהצו הראשון ועד לגיוס לצה"ל. הוקם מוקד 	 

פניות לשביעיסטים, שמיניסטים והורי המלש"בים.

איתור, טיפול וסיוע למלש"בים שלא השלימו את 	 

תהליך הגיוס או אי הגיוס לצה"ל )מלש"בים 

לפני / אחרי צווי 12 ופקודות מעצר(.

מועצת נוער רשותית

קיום בחירות תקניות לבחירת יו"ר וסיו"ר 	 

מועצת הנוער היישובית.

מיתוג ומיצוב מועצת הנוער היישובית 	 

בבחירת לוגו למועצה ויצירת עמוד אינסטגרם 

ופייסבוק.

הוצאת כרטיס נוער מעוצב המקנה הנחות לנוער בבתי העסק השונים בישוב.	 

הקמת מנהלת רשותית )שולחן עגול( לבניית תוכנית הקיץ - במנהלת שותפים נציגות 	 

ונציגי מועצה, המתנ"ס, מועצת הנוער, תנועות הנוער, חט"בים, תיכון, הורים וקהילה.

העסקת מדריך נוער לצורך תפעול, ריכוז ושיווק תוכנית הקיץ לנוער.	 

שיתוף מועצת הנוער בבניית תוכנית קיץ מותאמת ואטרקטיבית.	 

פעילות קיץ- החלקרח, מונית הכסף, מגרשים מוארים, טורנירים, בריכה ועוד....	 

ערב מתגייסות ומתגייסים

התנדבות ילדי תנועות הנוער



תנועות הנוער ופעילות התנדבותית בקהילה

 קשר שוטף עם תנועות הנוער ביישוב.	 

קיום ישיבות סדורות וקבועות בין מחלקת הנוער לתנועות הנוער.

הגדלת היקף הפעילות ההתנדבותית-קהילתית ע"י יצירת שיתוף פעולה בין המועצה, 	 

תנועות הנוער, המתנ"ס ובתי הספר. הנוער השתתף בעשרות מבצעי חלוקה של סלי 

מזון, חלות, עוגות ערכות למבודדים ועוד.

 התנועה החדשה

במהלך השנה, בחרו סמל ושם לתנועה, שיפצו את 

מבנה התנועה וקיימו פעילות עם 'מיוחדים בשרון' 

)בט"ו בשבט ובפורים(, צעדת לפידים, חלוקת 

פרחים לשורדי השואה ולמשפחות שכולות, 

חלוקת חנוכיות לנכי ונכות צה"ל עם ארגון נכי 

צה"ל, עידוד הנוער לפעול למען הקהילה בה אנו 

חיים. חלוקת מזון וערכות למבודדים בשיתוף עם 

המועצה. לפרוט כל הפעילויות לשנת 2020 לחץ כאן 

 תנועת הצופים - שבט תמיד

במהלך השנה אומץ על ידי השבט בית האבות, וקוימו טקסים, 

הדלקת נרות. מדי שבת השבט אפה חלות וחילק לתושבים 

הוותיקים, חלוקת מזון וערכות למבודדים בשיתוף המועצה. 

התרמות ופתיחת מחסן ציוד קהילתי. יציאה להתנדבות בקטיף 

 תותים. לפירוט כל הפעילויות לשנת 2020 לחץ כאן
הצופים

התנועה החדשה

http://www.kadima-zoran.muni.il/SystemFiles/p2020t.pdf 
http://www.kadima-zoran.muni.il/SystemFiles/pcrew2020.pdf


 בני עקיבא

פעלו במגוון פעילויות והתנדבויות, התנדבות 

בבתי אבות, הקמת גמ"ח חתונות, הפעלת 

פרויקט "ביקורונה" בה ביקרו והפעילו ילדים 

בבתים, הדלקת נרות חנוכה יחד עם אזרחים 

ותיקים ועוד. לפרוט כל הפעילות לשנת 

 2020 לחץ כאן

יעדים 2021

הגדלת מספר המשתתפות והמשתתפים בפעילות תנועות הנוער ובפעילות הנוער 	 

היישובית.

ביצוע סקר מיפוי צרכים והרגלי בילוי בשעות הפנאי של בנות ובני הנוער 	 

המתגוררים בישוב: תוכנן ל 2020 ולאור מגפת הקורונה נדחה.

הטמעה וביסוס מעמדה של מחלקת הנוער כגוף מתכלל האחראי על תחום הנוער 	 

והפעילות הבלתי פורמאלית בישוב.

שיפוץ מבנה ומתחם הצופים.	 

בני עקיבא

http://www.kadima-zoran.muni.il/SystemFiles/sicom%20asia.pdf

