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:מטרות2לקדם מבקש -רשותי פורום נוער 

ולחשוב יחד  , תפקידים ובעלי עניין בתחום הנוערלחבר יחד בעלי , בטווח הקצר,האחת

.הקיץתוכנית פעילות מיטבית לנוער במהלך חופשת על 

.צורן-תחום הנוער בקדימהאת לייצר חזון משותף במטרה לקדם , לטווח הארוך, השנייה



המלצות פורום נוער 

.נוערלעודד את בני הנוער מתיכון עודד לקחת חלק בפורום חשוב  •2020

.ב"י-'ו י' ט-'פי שכבות גיל זעל , בקיץלחלק את פעילות הנוער מומלץ •

יש לבדוק צורך –למצוא מענה לבני הנוער שאינם פעילים בתנועות הנוער חשוב •

.והעדפותצרכים סקר מילוי דרך 

.מוביללהשקיע במועצת הנוער הרשותית במטרה ליצור גוף מנהיגות נוער חשוב •

.והקהילהפעילות משותפת של כל תנועות הנוער למען הנוער •



ערב מתגייסים וחלוקת תיקים למסיימי  

ב"י



ל עושה  "מוקד פניות בנושא הגיוס לצה

ב של תיכון עודד "לשכבת י" סיפתח"



מועצת הנוער הרשותית ממתגת את 

עצמה



קהילתית -פעילות ההתנדבותית

במסגרת תנועות הנוער



קהילתית -פעילות ההתנדבותית

במסגרת תנועות הנוער



קהילתית -פעילות ההתנדבותית

במסגרת תנועות הנוער



רגל לנוער  -אליפות קדימה צורן בקט



טיק טוק ופינות , פעילות לייזר קומבט

זולה  



שחיה לילית לנוער בכל יום רביעי  



חדר בריחה  )משחקי חשיבה לנוער 

( נייד



החלקה על הקרח בתנובות  



ה בלילות  'מבקרים את החבר



עונים נכונה וזוכים בפרסים במונית  

הנוער 



אליפות קדימה צורן בקארטינג 



פעילות מיוחדת למיוחדים בשרון



נושא פרסים  גיימינגטורניר 

ב "י-'לנוער מכיתות ז



"הישאר ירוקים"יחד במאבק ל



הותיקיםחלוקת שתילים לאזרחים 

ו בשבט  "בט



חלוקת אוזני המן לצוותים הרפואיים  

"לניאדו"בבית החולים 



השתתפות בטקס יום השואה



הזכרוןהשתתפות בטקס יום 



חלוקת נר ופרח למשפחות השכולות



"קיר הנוער"פרויקט הגרפיטי 



"קיר הנוער"פרויקט הגרפיטי 



"קיר הנוער"פרויקט הגרפיטי 



רעונרקס

2021



רקע כללי

מחלקת הנוער העבירה סקר שמטרתו לדייק את  , 2021אפריל -במהלך חודשים מרץ

.  המענים לשיפור וקידום תחום הנוער ברשות

הרכזים החברתיים ומנחי מועצות , הועבר באמצעות מחנכי הכיתותהסקר 

.  גוונים ועודד, א הלומדים בהרצוג"י-'כיתות זלתלמידי , התלמידים בבתי הספר

העדפות  , שעות הפנאי, לקבל נתונים עדכניים בנוגע לתחומי ענייןשאלות הסקר כוונו 

.ורצונות בני הנוער המתגוררים בקדימה צורן

!!!בני נוער608על הסקר השיבו 
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97א"י

חלוקת המשיבים  

על פי כיתות



203עודד

197הרצוג

208גוונים

חלוקת המשיבים  

על פי בתי ספר

מצגת על סקר הנוער 2021.pptx


302צורן306קדימה
חלוקת המשיבים  

על פי ישוב

מצגת על סקר הנוער 2021.pptx
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רשמנו לכם מספר  

דוגמאות לפעילויות  

.  צ"בשעות אחה

סמנו בבקשה את  

הפעילויות שאתם  

עושים



נשמח לדעת מה  

היה מעניין אתכם  

לדעת או  , לעשות
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במידה ונרצה להקים מרכז נוער  

צ והיו שם "שפתוח בשעות אחה

,  שולחן ביליארד, משחקקונסולות

מערכת קולנוע והגברה  , פינות זולה

לשמיעת מוזיקה וסרטים ועוד מלא  

האם הייתם מגיעים  . אפשרויות

?למקום כזה

כל יום
 %10.9

פעמים בשבוע2-3
 %58.6

לא היינו 
מגיעים

 %30.6



איך אתם מרגישים באופן  

בכל מה שקשור לתחום  , כללי

?הנוער בקדימה צורן

הכל 
סבבה

 %21.2

ככה ככה
 %57.2

לא משהו 
בכלל

 %21.5


