
 

 צורן  " תנועה החדשה"ב 2021סיכום שנת הפעילות 

  ומקוונתהחדשה המשכנו לקיים פעילות פרונטלית בבית התנועה  -"הקורנה לא בבית תנועתנו"  ... היא לא עצרה אותנו לרגע 

רחב של  דיברנו על מגון . הפועלת ברחבי הארץ  עם כלל התנועהבצורן וואירועי שיא  עשרההמפגשי ,  , פעולותZOOM-באמצעות ה

המדריכים והפעילים בשכבה הבוגרת עברו  ,כמובילים את הפעילות בתנועה בצורן .יצרנו ימי שיא ,נושאים, שיחקנו במלא משחקים

 של התנועה בצורן.  כלים להובלת השכבה הצעירה ו , ארגז  והדרכה, סמינרים סדנאות העצמה

לכל מי שרוצה להגיע לפעילות בתנועה  ופתחנו את שערינו שלאור המצב לא גובים דמי חבר שנתיים , יחד עם הנהגת ההורים, החלטנו 

מדריכים, פעילים   200-חניכים מכיתות ג' עד ט' וכ 900-כ פוקדים את בית התנועההיום  ערכית וכונה. תה החלטה י. זו היהחדשה בצורן

את  ופוקדים  חניכים הלובשים חולצה כחולה ושרוך תכלת 1,100 -כ. של התנועה שלנו בצורן ח המניעהכו  ,י"ב -ומש"צים משכבות י'

     החדשה בצורן מידי שבוע.  בית התנועה

 קיימנו פעילות קהילתית רבה ומשמעותית:  2021לה היא התנועה זו לא רק סיסמא. במהלך שנת  התנועה היא הקהילה וקהי

הורים חניכים,  :של הקהילה כולה  יצרנו מיני הפנינגעצים ביישוב סביב  ."המשאלות צי עלראשונה את אירוע "קיימנו בטו' בשבט 

ברחבי  על העצים ש"נטענו"את החלומות תלינו  אנחנו  משאלות, ביעו חלומות והחלמו  הילדים מוסיקה והמון קישוטים. עם   ותושבים

 אור ותקווה. כניסו יו הלוואי וכל החלומות יתגשמו . הישוב 

  . השכבה הבוגרתחניכי עם רכבים מקושטים של  עדלאידעקיימו לשמח את התושבים,   כדי, בפורים.  המשנכנס אדר מרבים בשמח

סיפקנו וכרטיסי משימה ברחבי הישוב,  נושא פרסים. פיזרנו, משחק אתגרי חוויתי   ה"נינג'ה טיקט"את יצרנו  לחניכי השכבות הצעירות 

 . צוותיתחפושות תחרות  הפקנו  . היה כייף.  לשכבה הבוגרת, המדריכים והפעילים, אותהרמזים במטרה לפצח 

כמו בתוכניות   ZOOM-בשידור באוזני המן ביחד  אפו והוריהם החניכים  .פעיללקחה חלק הקהילה בו  אוזן קשבת את פרויקט יזמנו 

 בנתניה. לצוותים הרפואיים בבית חולים "לניאדו" ה,, כאות הוקראותם וחלקנו   זני המן ארזנו כמשלוחי מנות . את אובישול

כמו שכולנו מכירים   ,מסורתילא יכולנו לקיים מחנה פסח לצערנו פורחת,  צבעונית ו כשכל הארץ  ,בחופשת הפסח .אביב הגיע פסח בא

תנועה  בית הפעילות קבוצתית מגבשת בחווינו  צורן,   המקיפים אתבשדות  פסחטיולי  ליצאו שכבות הצעירות הלא וויתרנו אך ... ואוהבים

 , טיול רגלי. יכלו , אחרי הרבה זמן שלאוחוומנשה חבל לאזור נסעו ח' -לכיתה והקבוצה. כיתות ז'ם עם המדריכים וחברי "חדיבה"מונהנו 

, ס וירטואליקטבשיתוף פעולה עם המתנ"ס, הובלנו  רבת שנים. השנה הוא כבר מסורתבבית התנועה  גבורהלו טקס יום הזיכרון לשואה 

 . לצפות תושבי הישובהזמנו  בו  ס מרגש ק. טצלמנו מראשקטעי קריאה, שירים ונגינה שהפקנו ושכלל 

זה הבית שלי המקום בו  הטיילת עם המסר "את חותמנו על חומת הטבענו  ,בהובלת המועצה ,היישובי פרויקט הגרפיטי במסגרת  

אליה אנו  ,תנועהלמשפחה ובו אנו גדלים ול היישובהמדינה, הסביבה, לתחושותינו כלפי  תהמתייחס. בית זו מילה רבת עוצמה גדלתי"

 .שייכים

שבצפון, שכבת י' זכתה   "חנתון"שהתקיים ביער   ,לסמינר מדריכים ופעיליםחניכי שכבת ט' יצאו  הקיץ שלנו היה מלא בעשייה.גם 

באזור הגלבוע ועמק  לטיול מהו"פשבכפר מנחם, יצאנו  שהתקיים בפנימיית "צפית"   )מדריכים מתקדמים(מד"מים לצאת לסמינר 

כיתות  חניכי לטיול קיץ ארצי לשל צורן באזור נחל חדרה, יצאנו  כיתות ג' חניכי  טיול להמעיינות לגיבוש צוות ההדרכה והפעילים, קיימנו 

 בחרמון ובאזור צפת.  ח' -כיתות ז' חניכי מסעות הקיץ ללבחורשת טל ו ו' -ד' 

את  בנו שכבת המש"צים )י"ב( החדשה שנת הפעילות העומדת בפתח.   התארגנו לקראת, חזון מש"ציםב קיץ ה ת קינחנו את פעילו

  ילצוות ת פתיחת שנהיוהשתלמובבניית וקיום  ,כשכבה ,והתחילו לעבוד יחדהקרובה  שנהבשוב להם שיקרה החזון שלהם, הבינו מה ח 

 .עם הפנים לשנת פעילות חדשהההדרכה והפעילים 

 בוהמסורתי,  חג המעלות  יאירועחגגנו ב  .בהרבה ארגיה חיובית )בפשט של המילה(שנת הפעילות הנוכחית נפתחה שריקת הפתיחה ל

נחל   תבאזור שמור בטיול מלא מורל  ח'-חניכי ד'את בוקרו של החג פתחו .  החדשה חניכי שכבת ד' באופן מלא ורשמי לתנועה מצטרפים 

ילד  ,פיטר פן  ילאותו הובורב עוצמה מכובד  ,טקס מרשים שבועות של הכנות לקראתסיימו  ושכבת ט'במקביל צוותי הפעילים פולג ו

שיאו היה בהשבעת החניכים  .בוגרים, הורים ותושבים  ,איש, חניכי התנועה 2,000-מהשתתפו למעלה ס ק. בטהחלומות הנצחי

  הטקס הסתיים בהדלקת וכמובן .כבוד הדדי וקבלת השונה, ציונות ודמוקרטיה, מנהיגות והובלה חברתית: החדשים לערכי התנועה

 המרהיבות. כתובות האש 

 



 

ת שבת וקבלעריכת : בעשייה למען הקהילה ויוזמות של חניכי התנועהמסורתית בעשיה  רק התחילה ואנו ממשיכים שנת הפעילות 

טיילנו באזור  בו  יוסי יפהלזכרו של טיול ארצי   -, אהבת הארץהתנועה בביתאצלנו  יצחק רבין  יישובי לזכרו שלטקס  הפקת ת,וקהילתי

  התעוררות מחוזי בסמינרהשתתפנו  פרצנו שביל ושיפצנו אנדרטה.  השריפה,אחרי הרי ירושלים  באזורבתים שיפצנו חצרות  , חבל לכיש

 .  בני נוער בני גילם ממועצות שכנות עם  מפגשתוך יצירת למדריכי ופעילי התנועה שעסק בחברה הישראלית 

יחד עם תושבי   יםמשותפ הדלקת נרות מעגלי קיימנו לצערנו לא התאפשר לנו לערוך את צעדת הלפידים המסורתית ובמקומה בחנוכה 

 ...והיד עוד נטויהבערבה  אילת" ' ח' "זיצאנו לטיול , ם בצורןציבוריבים ההישוב במרח

 במרץ רב,  אותה אנחנו פותחים היא רבת אתגרים ו  2022שנת   

אנו  . עשייהולהצטרף אלינו לפעילות   מזמנים אתכםואנו  לכולם פתוח החדשה התנועה בית שער . את הישובמבטיחים להמשיך להאיר 

 .  למען הזולתהיא דרך של הגשמה עצמית, ערכית ועשייה  ת בתנועה .מאמינים שלהיות חבר 

 

    מאחלים לכולם בריאות טובה ושנת פעילות פורייה

 יכול נוכל!!!  –עלה והגשם 


