פעילות המתנ"ס

לא יכולתם להגיע אלינו
אנחנו הגענו אליכם
המתנ"ס הינו זרוע ביצועית של המועצה ומאגד בתוכו את תחום בינוי הקהילה ובכלל זה את
תחומי הספורט ,התרבות והפנאי ,צהרונים ותחומים נוספים.
רוב השנה התאפיינה בצל הקורונה ,היא שינתה לנו את ההרגלים.
דווקא בשנה מסוג זה בה לא יכולתם להגיע לאולמות האירועים ולמגרשים ,שמנו לנו
למטרה להגיע עד אליכם עם מיטב ההרצאות ,ההופעות והטקסים ,ועשינו ככל שניתן על
מנת להמשיך בשגרת חיינו ,גם היום אנו ממשיכים לעשות את המירב כדי להפעיל פעילויות
תרבות ,פנאי ,העשרה וספורט ,לצד הפעלה מיטבית של מערך הצהרונים והגיל הרך.
אנו מודים לצחי ברבר מנהל המתנ"ס היוצא ומברכים בהצלחה רבה את רועי סודאי ,מנהל
המתנ"ס הנכנס.
קהילה
•הפעלת המוקד הקהילתי בתקופת הקורונה.
•פתיחת מוקד ייעוץ קהילתי לתושב.
•המשך פעילות לבעלי צרכים מיוחדים – חוג אומנות ,קבוצת רעים ופתיחת
תוכנית עמיתים.
•הפקת טקסים מקוונים ליום השואה ויום הזיכרון.
•ציון יום השוויון לאנשים עם מוגבלויות.
•סדרת הרצאות  -קהילה מדברת הורות ,קהילה באתגרי הקורונה.
•גמלאיות וגמלאים  -פעילות ספורט פעמיים בשבוע ,הרצאות ,הופעות ,טיולים,
סדר ט"ו בשבט.
•הפנינג קהילה למען האקלים ביוזמת קבוצת תושבות ותושבים מצורן.
•חגגנו חגים ביחד
פורים  -קריאת מגילה ,סוכות  -תחרות הסוכה המקושטת ומשחק המשפחות הגדול
ב ,online -חנוכה  -הצגות לילדים ,חלוקת ערכות לאזרחים ותיקים ,הדלקות נרות
קהילתיות ,סדר ט"ו בשבט ואירוע קהילתי.

קונסרבטוריון יישובי

קונסרבטוריון יישובי

קונסרבטוריון ישובי
•ערב להקות צעירות במתנ"ס צורן
•קונצרט בהיכל התרבות קדימה
•פרויקט "בי"ס מנגן"" -יובלים" ו"יגאל אלון" נפתח עם קרוב ל 100% -הרשמה
•סדנת קיץ בכלי נשיפה לבוגרי "בי"ס מנגן"" -יגאל אלון"
•תחרות מוסיקלית בחוה"מ סוכות לזמרים ונגנים בהשתתפות למעלה
מ 30 -תלמידי קונסרבטוריון
•פתיחת מסלול מוסיקה למצטיינות ולמצטיינים
•פתיחת אנסמבל כלי קשת צעיר
ספורט ומחול
•אימונים ומשחקי ליגה בכדורסל ובליגת הכדורשת "בנות נחמה"
•מחנה טניס באילת בחודש ינואר
•מופע ראווה של חוג קרקס אווירי
•מופע מחול פתוח של להקת "פרסקו"
•לילה לבן בקדימה
•השתתפות בתחרויות מחול U Talent

הפעלת דרייב אין

תרבות
•הרצאות – קדימדע ,הורות ,מוסיקה ועוד
•שעות סיפור והצגות ילדים באולמות המתנ"ס ובקפסולות Outdoor
•הופעות מוסיקה ומופעי סטנד-אפ באולמות המתנ"ס ובחצרות תושבים
•פתיחת מתחם דרייב-אין והקרנת שני סרטים
מעון וצהרונים
•פתיחת גן השדה במתכונת חדשה ,גיוס צוות ורישום של למעלה מ 50 -ילדים
ב 3 -קבוצות גיל
•פתיחת  18צהרונים בגני הילדים ובתי הספר בהשתתפות מאות ילדים והתאמתם
לדרישות הקורונה וה "תו הסגול"
•קייטנת חנוכה  -מתן מענה מיטבי ל 21 -מוקדי גנים ולכ 500-ילדים ,בהתאם לנהלים
והגבלות הקורונה
פנאי והעשרה
•קורסי החייאה ועזרה ראשונה לנוער
והתרמות דם
•סדנאות יצירה ותכשיטים לילדים
•הפעלות לכיתות ה'-ט' במתנ"סים
ובשטחים פתוחים ביישוב
•קורס ערבית
בריכת השחייה
הפעלת בריכת השחייה היישובית במהלך הקיץ

הפעלות לילדים ובני נוער

ספריה
•הפעלת הספרייה היישובית ,בשגרה ובחירום.
•מעבר הספרייה למיקומה הזמני בצורן.
•במהלך תקופת הקורונה ,ביחד עם מתנדבים חולקו הספרים ,ישירות לבתים.
•הוספנו כותרי ספרים והפעלנו גם ספריה דיגיטלית.

יעדים 2021
•קידום פעילות פנאי ותרבות לגיל השלישי (אישרנו לצורך כך תוספת תקציבית)
•הגדלת פעילות התרבות לכלל האוכלוסייה לרבות מופעים ,הרצאות וסדנאות שונות
•הגדלת מערך המתנדבים והפעלת מגוון מסגרות התנדבות שונות
•הגדלת פעילות הספרייה והכנסת פעילות א-פורמאלית כגון מפגשי סופרים ,שעות
סיפור ,מפגשי אמניות ואמנים ועוד
•שילוב מערך ביה"ס למחול והקונסרבטוריון העירוני בחיי היום יום של הקהילה –
הוצאת מופעי מוזיקה ומחול אל המרחב הציבורי ושילוב פעילות במגוון אירועים
•שיפור השירות

