
פעילות המתנ"ס
המתנ"ס הינו זרוע ביצועית של המועצה ומאגד בתוכו את תחום בינוי הקהילה ובכלל זה את 

תחומי הספורט, המוסיקה, המחול, התרבות והפנאי, צהרונים, גמלאים/יות ותחומים נוספים. 

השנה המתנ"ס בקדימה החל במתיחת פנים פיזית - מבואת הכניסה עוצבה מחדש באופן 

מזמין ותחושה של בית, כך גם האולם הרב-תכליתי וקומת-הביניים.

קיר המתנ"ס בשיתוף עם מפעל הפיס והמועצה קיבל חזות אומנותית חדשה.

קהילה: הפעלת מוקד קורונה יישובי.

אירועים קהילתיים: הרצאות בשיתוף תושבים, קורסי עזרה ראשונה, תרומות דם, ערב יום 

השואה )וירטואלי(, מפגשי זיכרון בסלון, ערב יום הזיכרון, שרים לזכרם, פעילות ל"ג בעומר 

אלטרנטיבית.

פעילות גמלאים/יות: הפעילויות בשיתוף עם המועצה והמחלקה לשירותים חברתיים.

 "מועדון ותיקים ונהנים":	 

הקמת מועדון יישובי לגילאי +60, מועדון חברתי, תרבותי עם מגוון פעילויות פנאי 

תרבות וספורט, חוגים מסובסדים, טיולים ועוד.

ליווי במהלך תקופת הקורונה. 	 

טיולים - קהילה מטיילת.	 

פטנג - הכשרת המגרש על ידי המועצה וחיזוק הפעילות.	 

תרבות יהודית: קבלות שבת קהילתיות, ציון מועדים - ט' באב, שבת עולמית, אירועי 

הפרשות חלה, סיורים, טיולים, סיורי מורשת, סדרת הרצאות, תפילת יום הכיפורים ועוד.



מתנדבים:   

 ערב הוקרה למתנדבים. 	 

 פתיחה מחודשת - של"ם.	 

צרכים מיוחדים:   

פברואר יוצא מן הכלל.	 

השתתפות באירועי קיץ.	 

פתיחת תכנית עמיתים, לשילוב פגועי נפש בקהילה.	 

 פתיחת קבוצה נוספת לתוכנית רעים בשיתוף	 

 אגף הרווחה והשירותים החברתיים.

גלריה לאומנות:

המתנ"ס משמש כאכסניה לאומנים מקומיים, שמציגים בתערוכות מתחלפות.

תרבות:

מופעי תרבות:

מנוי התיאטרון בשיתוף פעולה עם כפר יונה, המנוי כולל הצגות איכותיות של מגוון 	 

התאטראות בארץ.

מוזיקה - שולי רנד, לירן דנינו, רביב כנר, קרן פלס, רוקורנה, שירי הגשש החיוור, אסף 	 

אמדורסקי, רביד פלוטניק. 

סטנדאפ - רותם אבוהב, נדב אבקסיס, ליטל שוורץ.	 

מופעי נשים.	 

ערב תיקון ונשמה לקראת יום כיפור - אביתר 	 

בנאי.

הרצאות- יואב קוטנר, נועם חורב.	 

שירה בציבור.	 



חגי ישראל: 

פורים - מופעים בקפסולה/משאיות שמחה.	 

עצמאות - הרקדות/משאיות שמחה.	 

הצגות ילדים:

"שלישי ילדודס" - אירועי ילדים בקיץ. 	 

מנוי תיאטרון ילדים בשיתוף פעולה עם כפר יונה.	 

ספרייה: הרחבת פעילות הספרייה, גיוס ספרנית חדשה, קיום מפגשים עם סופרים והפעלת 

שעת סיפור לילדים.

קונסרבטוריון:

פתיחת שלושה בתי-ספר מנגנים. 	 

גידול בתלמידי הקונסרבטוריון.	 

סדנאות אמן, הרצאות וירטואליות ועוד.	 

מופעי סיום שנה.	 

מחול:

פתיחה מחודשת. 	 

אירועי שיא והעשרה.	 

מופעי סיום.	 

הגיל הרך:

מעון השדה - פועל לגילאי לידה עד גיל 3.	 

מערך הצהרונים – מערך מקצועי וחינוכי.	 

 הפעלת פעילות גני-הילדים של החופש.	 

ספורט:

פתיחת תחומי ספורט חדשים, טאקוונדו, 	 

כדורסל בנות, קבוצות חדשות במסגרת פעילות 

"בנות נחמה".



גידול במספר המשתתפים.	 

מחנות קיץ.	 

פיילוט מגרשי הטניס - הזמנת המגרשים באמצעות אפליקציה.	 

אירועי ספורט קהילתיים - יום היוגה, יום ההליכה, טורניר כדורשת, טורניר סטריטבול.	 

אירוע אופניים - סובב שרון בשיתוף פעולה עם מועצות תל-מונד ולב השרון, בו לקחו 	 

חלק כ-800 משתתפים.

פעילות בלתי פורמלית בבתי-הספר - הפעלת פעילויות ספורט עממי בבתי-הספר.	 

הפעלת הבריכה היישובית, הפעלת מפעלי השחייה לשכבת ה'.	 

יעדים לשנת 2022:

פיתוח עומק של 3 תחומי תוכן: הגיל הרך, תרבות וקהילה.	 

מיצוב המרכז הקהילתי כבית המייצר מגוון שירותים איכותיים כמענה לצרכי הקהילה 	 

וליוזמות קהילה. 

הרחבת תכניות התרבות והפנאי – "ערבי קיץ" - הופעות מוזיקה בפארק, פסטיבל 	 

יישובי, מופעי סטנדאפ, מפגשי אמן ועוד. 

בניית תכנית עבודה לכל תחום, לרבות מדדים להגדלת היקף הפעילות, הרחבת 	 

השירותים ופעילויות התוכן, והרחבת קהלי היעד והכל תוך מתן דגש לתוכניות ביוזמת 

ובשיתוף התושבים.

ביצוע תהליך בקרת איכות רוחבי. 	 

המשך שדרוג המבנים הפיזיים של המתנ"ס.	 

בניית תהליך עבודה מסודר לעדכון תושבים בפעילויות השונות.	 


