סיכום שנת פעילות  2020התנועה החדשה
בשנת  2019תושבי צורן בחרו להצטרף ל"תנועה החדשה" ,תנועת נוער הפועלת בעיקר במגזר הכפרי ,במושבים ,קיבוצים וישובים
במועצות אזוריות ומקומיות בכל רחבי הארץ ,מהגולן ועד הערבה התיכונה.
ערכי הליבה של התנועה הם :שוויון ערך האדם ,עבודה ויצירה ,ציונות כאידיאל שאין לו סוף ,הוויה דמוקרטית וסוציאליזם קהילתי.
בתנועה החדשה בצורן פועלים כ 800-חניכים 600,חניכים בשכבות ד-ט ו 200 -מדריכים ,פעילים ומש"צים משכבות י – י"ב המהווים את

הכוח המניע .הפעילות בתנועה מתנהלת עפ"י מודל נוער מוביל

נוער.

במהלך חודש ינואר  2020נבחרו השם הקבוע לתנועה ומאפיינה ,השם הנבחר הוא "התנועה החדשה"  -מסמל תנועה מתחדשת ,עדכנית
ומודרנית .חולצה כחולה ושרוך תכלת  -מסמלים שני מרחבים בלתי נגמרים ,את הים הפתוח ואת השמיים המסמלים את טווח העשייה
של התנועה  -השמיים הם הגבול ,המרחב ליצור ולהיות מי שאת/ה .את תהליך המיתוג שילבנו בשיפוץ וצביעת מבנה התנועה בצורן.
בתחילת השנה הת קיימה הפעילות בתנועה כמנהגה :חג המעלות ושיתוף הפעולה עם "מיוחדים בשרון" (בט"ו בשבט ובפורים) .מגפת
הקורונה לא עצרה אותנו והמשכנו את הפעילות בתנועה עפ"י הנחיות ההנהגה הארצית ,המועצה ומשרד החינוך.
חניכי שכבה י' עברו קורס מד"צים והתקיימו הכשרות וימי גיבוש לשכבות השונות .מתוך מטרה לשמור על קשר רציף עם החניכים והבוגרים
נעשו ונעשים מפגשים ופעולות עפ"י המגבלות ובאמצעות הזום תוך שימת דגש על התכנים של התנועה מחד ו"שחרור לחץ" מאידך .קיימנו
מחנה פסח וירטואלי ,ישנו באוהלים בסגר (כל אחד בביתו) והשתתפנו במבצע ניקוי חופ ים .בחנוכה חנכנו את ביתנו המשופץ בשבוע של
פעילויות חווייתיות לחניכים ,טיול זריחה ,תהלוכות לפידים במתכונת מצומצמת ומתאימה לתקופה וחניכי השכבה הבוגרת השתתפו
בפעילות כלל תנועתית התנדבותית לסיוע לחקלאים.

קבלת השונה

הוא חלק מערכי התנועה החדשה והשנה הרחבנו ,קלטנו ושילבנו ילדים ובני נוער בעלי צרכים מיוחדים .לשם כך

הקמנו את צוות קש"ת (קבוצת שיתוף תומכת ) לעמידה איתנה במשימה.

"התנועה היא הקהילה והקהילה זו התנועה" -זו אינה סיסמא וגם אנחנו "נכנסו מתחת לאלונקה" ,כהרגלנו לקחנו חלק פעיל בפעילויות למע
הקהילה :ביקרנו וחילקנו פרחים לניצולי שואה ולמשפחות שכולות בישוב ,חילקנו חנוכיות לנכי ונכות צה"ל יחד עם ארגון נכי צה"ל
ומצרכ י מזון וערכות לתושבים מבודדים בשיתוף עם המועצה .הפקנו ושידרנו ,באמצעות הזום ,טכסים מרגשים בערב יום הזיכרון
לשואה והגבורה ,תערוכה וירטואלית וטכס לזכרו של יצחק רבין .

שנת  2021העומדת בפתח תהיה מאתגרת לא פחות .אנו פועלים ומגבשים מגוון רחב של פעילויות לתקופה הקרובה עם מבט לעתיד
וחזרה לשגרה מעניינת ,ערכית וחווייתית.
אנו מאחלים לכולם בריאות טובה בגוף ובנפש ומזמינים את הילדים ובני הנוער להצטרף אלינו לתנועה החדשה.

