
רווחה ושירותים חברתיים
מתן שירות סוציאלי מקצועי לכלל האוכלוסייה במגוון תחומים, תוך מתן 	 

תשומת לב ובחינת תופעות פוסט-קורונה והתאמת הסיוע 

הרגשי והחומרי בהתאם למצב.

מתן טיפול, תמיכה רגשית וסיוע חומרי ל-866 משפחות, 	 

 פרטים ואזרחים ותיקים במהלך השנה בתהליך מתמשך

ו/או יעוץ קצר מועד:                   

48 זכו לטיפול ב-3 מרכזי הורים ילדים מהגיל הרך ועד 	 

בגרות.         

32 ילדים קיבלו מענה במעונות יום.                                     	 

16 ילדים קיבלו מענה בפנימיות ומשפחות אומנה.                      	 

73 ילדים קיבלו מענה במועדוניות וצהרונים.	 

70 ילדים ונוער בסיכון – נמצאים בטיפול בחוק ולאור הנוער. 	 

49 בני נוער ובוגרים קבלו טיפול במרכז לנפגעי פגיעה מינית.                                           	 

26 קבלו טיפול בתחנה לשלום המשפחה ובתחנה לטיפול משפחתי.                   	 

42 זוגות בקונפליקט בעצימות גבוהה בטיפול ומתן תסקירים לבית המשפט. 	 

48 בעלי צרכים מיוחדים נהנים ממועדון רעים, מפעל מוגן, מע"ש אזורי, תעסוקה 	 

נתמכת, מרכז יום.    

103 אזרחים ותיקים נהנו ממועדון חברתי, מופ"ת זהב ומרכז יום אזורי. 	 

משאבי התנדבות וקהילה – מיזמים ותכניות: 

חיזוק מערך ההתנדבות היישובי: שמירת קשר לאורך 	 

השנה עם המתנדבים, עמותות ותורמים. ניהול 

המשימות באפליקציה.

המשך חלוקת מזון לאורך השנה באמצעות 	 

שכן טוב, עמותות, מתנדבי משפחה מאמצת 

אזרח ותיק, משפחה מבשלת לאזרחים ותיקים, קרן 

לידידות, תקציבי רווחה ותורמים.



ביצוע ערב הוקרה בשיתוף המתנ"ס.	 

הטמעת מודל העבודה של פורום 	 

יישובי למניעת התאבדות.

הצגה "אמא יקרה לי" בשיתוף 	 

המתנ"ס לבני משפחה מטפלים.

הפעלת קבוצת הדרכה לבני משפחה 	 

מטפלים ומתן יעוץ אישי.

המשך הפעלה ופיתוח שירותים לגמלאים/יות:	 

הפעלת מועדונים.	 

בנית התהליך לפתיחת מועדון "ותיקים ונהנים" בשיתוף המתנ"ס. 	 

הפעלת קבוצת שיח שבועית בנושאי אקטואליה לאזרחים ותיקים דוברי רוסית.	 

התקנת לחצני מצוקה לאזרחים ותיקים.	 

חלוקת טאבלטים לאזרחים ותיקים בפרויקט בשיתוף מפעל הפיס. 	 

הופעה ראשונה למקהלת אזרחים ותיקים במועדון מופ"ת זהב.	 

חיזוק הקשר הבינדורי:	 

פתיחת 2 כיתות ותיקים בחטיבות-הביניים הרצוג וגוונים. בהם הוותיקים לומדים 	 

עם המורים של חטיבת-ביניים ובליווי תלמידי החטיבות.

מיזם "דור 3" - מיזם בו הוותיקים לומדים שימושי מחשב לוותיקים בשילוב נוער 	 

מאמן במסגרת מחויבות אישית בהובלת אורי ביטון.  

הדלקת נרות חנוכה עם תלמידים במשפחות גמלאים בישוב.	 

חלוקת שתילים וברכה בט"ו בשבט לכלל האזרחים הוותיקים.	 

משלוחי מנות בפורים, הדלקת נרות בבתי אזרחים ותיקים, חלוקת חנוכיות מחב"ד.	 

יום מעשים טובים במגוון פעילויות בשיתוף בתי-ספר, גנים, הורים, מועדוניות ובנות 	 

שירות לאומי בהובלת עו"ס לימור לוי, רכזת מתנדבים.



 מחשב לכל ילד משותף עם החינוך, סיוע ברכישת מחשבים ניידים לצעירים	 

וצעירות, העברת תרומות מחשבים למשפחות, סה"כ 30.

התנדבות בנות שירות-לאומי בתכניות רווחה:

חונכויות עם ילדים בתכנית היל"ה, במועדון גמלאים, הפעלת פרויקט שבלול 	 

ופרויקטים נקודתיים לאורך השנה.

התנדבות גרעין בנות השירות בהנחית אפרת יומטוב - פרויקטים מגוונים בקהילה במהלך השנה. 	 

'יתד', מרחבי תעסוקה לצעירים: 

יעוץ והכוונת צעירים ללימודים ולתעסוקה. 	 

קורס תבונה פיננסית.	 

מיתוג והכרת עולם העבודה החדש.	 

תרבות יהודית – קיום הפעלה למשפחות , מפגשים 

ייחודיים של לימוד ושיח, הרצאות, סיורים ופרויקט 

בני ובנות מצווה שיצא לדרך בשיתוף המתנ"ס.

יעדים לשנת 2022:

 פיתוח ש.י.ל. מקומי ואזורי למיצוי זכויות	 

לכלל האוכלוסייה.

הרחבת הפעילות למען איכות חיים לאזרחים 	 

ותיקים, סיוע אישי ותכניות בקהילה.

הרחבת הסולידריות והרשת החברתית באמצעות 	 

הגדלת מספר מיזמי התנדבות בקהילה.

העלאת מודעות למניעת התנהגויות מסכנות חיים.	 

קידום תכנית עבודה משותפת עם יחידת חוסן 	 

יישובי והרשות הלאומית לביטחון קהילתי.

המשך יעוץ, ליווי ותמיכה במשפחות לשמירת 	 

תפקוד אישי ומשפחתי וכן מיצוי זכויות.

פיתוח תכנית לטיפול ומוגנות ילדים בקהילה 	 

ומחוצה לה.



 נוער וחינוך בלתי-פורמלי

 מחלקת הנוער פעלה במגוון תחומים:

מעורבות חברתית-קהילתית:

פרויקט גרפיטי )קיר הנוער( לשיפור חזות הטיילת. 	 

בחירת פעיל מצטיין רשותי. 	 

חלוקת אוזני המן לצוותים הרפואיים בלניאדו - ביוזמת התנועה החדשה. 	 

השתתפות של הנוער בחלוקת שתילים לאזרחים הוותיקים בט"ו בשבט – הצופים, בני 	 

עקיבא והתנועה החדשה.

השתתפות של הנוער בחלוקת נר ופרח למשפחות השכולות - הצופים, בני עקיבא, 	 

והתנועה החדשה. 

השתתפות תנועות הנוער בטקסים קהילתיים כגון יום השואה ויום הזיכרון. 	 

מנהיגות נוער:

 השתתפות ומעורבות פעילה במליאות מועצות התלמידים של	 

חטיבות-הביניים והתיכון.

סיוע למועצות התלמידים בקידום יוזמות ובביצוע פרויקטים.	 



פנאי, תרבות, פיתוח אישי וקבוצתי:

הפקת פעילות קיץ אטרקטיבית לנוער: 	 

קיום פורום נוער רשותי למטרת מיקוד ומיפוי 	 

צרכים ליצירת תכנית קיץ. 

במהלך חופשת הקיץ התקיימו מעל ל-40 פעילויות לנוער, בהן השתתפו מעל 	 

1,000 נערות ונערים – אירוע פתיחת קיץ, טורנירי כדורגל, סרטים, פארקי 

שעשועים, פארקי מים, שחיה לילית אחת לשבוע, מופעי סטנדאפ, פיינטבול, לייזר 

טאג ועוד.

השקת כרטיס נוער לקיץ 2021 – הכרטיס הקנה הנחות משמעותיות למעל ל-25 	 

בתי עסק שהנוער נוהג לבלות בהם בקביעות.

הפקת טורניר גיימינג )משחקי מחשב( יישובי.	 

קיום תחרות אלוף הנינג'ה של קדימה צורן.	 

שת"פ עם תיכון עודד במסגרת יום הזיכרון 	 

ליצחק רבין: 

סגן ראש המועצה, יצחק גולברי, הרצה 	 

לתלמידי התיכון על יצחק רבין האיש, 

מזווית של חבר קרוב בליווי מצגת של 

תמונות מרגשות.

סיוע תקציבי ולוגיסטי בהבאת סדנאות העשרה 	 

חופש הביטוי ויצירת מעגלי שיח לתלמידי התיכון בנושא רצח רבין, הדמוקרטיה, 

והסתה.

פעילות בנושא "נהיגה בטוחה" לשכבת י"ב – הבאת סימולטורים הממחישים נהיגה 	 

בשכרות, התהפכות רכב, התנגשות במהירות 5 קמ"ש, מרחק בלימה ועוד.

הכנה לצה"ל: 

חלוקת תיק מתגייסים למסיימי י"ב )וגם גלידה שיהיה מתוק(.	 

שילובה של מד"נית )מדריכת נוער צה"לית( מלשכת הגיוס תל-השומר בתיכון עודד.	 

קיום הדרכות כיתתיות ושכבתיות בנושאים הקשורים לצו הראשון, מיונים, הליך 	 

קליטה, אבחונים ועוד. 



קיום פגישות פרטניות עם תלמידים הזקוקים לסיוע נוסף )בתיאום מראש(.	 

איתור, טיפול וסיוע למלש"בים שלא השלימו את תהליך הגיוס או אי-הגיוס לצה"ל, 	 

מלש"בים לפני/אחרי צווי 12 ומלש"בים בפקודות מעצר.

תקציב ומשאבים:

מילוי קול קורא - "השתתפות בשכר מנהל מחלקת נוער".	 

מילוי קול קורא - "הנוער בוחר ערך כדרך".	 

מילוי קול קורא- "עיר הילדים והנוער".	 

תנועות וארגוני נוער:

חלוקת מגני הוקרה מראש המועצה 	 

לתנועות הצופים והתנועה החדשה, על 

תרומתן ועשייתן המגוונת למען תושבי 

קדימה צורן. 

הפקה ותקצוב ערב הוקרה למתנדבי הקורונה 	 

במסגרת תנועות הנוער. 

תנועות הנוער:

התנועה החדשה: במהלך השנה המשיכה התנועה 	 

לקיים פעילות פרונטלית בבית התנועה החדשה ופעילות 

מקוונת באמצעות ה-ZOOM, פעולות, מפגשי העשרה 

ואירועי שיא בצורן ועם כלל התנועה הפועלת ברחבי 

הארץ. המדריכים והפעילים בשכבה הבוגרת עברו 

סדנאות העצמה, סמינרים והדרכה.



במהלך שנת 2021 קיימנו פעילות קהילתית 

רבה ומשמעותית:

בט"ו בשבט נערך אירוע "עצי 	 

המשאלות" סביב עצים ביישוב – מיני-

הפנינג של הקהילה כולה: חניכים, 

הורים ותושבים עם מוסיקה והמון 

קישוטים. בפורים, ארגנה התנועה 

עדלאידע עם רכבים מקושטים של חניכי השכבה הבוגרת. חניכי השכבות הצעירות זכו 

ב"נינג'ה טיקט", משחק אתגרי-חוויתי נושא פרסים. 

התנועה יזמה את פרויקט 'אוזן קשבת', בו הקהילה לקחה חלק פעיל. החניכים והוריהם 	 

אפו אוזני המן ביחד בשידור ב-ZOOM כמו בתכניות בישול. את אוזני המן ארזו כמשלוחי 

מנות וחילקו כאות הוקרה, לצוותים הרפואיים בבית-חולים "לניאדו" בנתניה.

בחופשת הפסח, השכבות הצעירות יצאו לטיולי פסח בשדות המקיפים את צורן, 	 

כיתות ז'-ח' נסעו לאזור חבל מנשה. טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה בשיתוף פעולה 

עם המתנ"ס, טקס וירטואלי, שכלל קטעי קריאה, שירים ונגינה. 

התנועה לקחת חלק במסגרת פרויקט הגרפיטי היישובי.	 

במהלך הקיץ חניכי שכבת ט' יצאו לסמינר מדריכים ופעילים, שהתקיים ביער "חנתון" 	 

שבצפון, שכבת י' זכתה לצאת לסמינר מד"מים )מדריכים מתקדמים( שהתקיים בפנימיית 

"צפית" שבכפר מנחם, טיול לחניכי כיתות ג' של צורן באזור נחל חדרה, טיול קיץ ארצי 

לחניכי כיתות ד'-ו' בחורשת טל ולמסעות הקיץ לחניכי כיתות ז'-ח' בחרמון ובאזור צפת.

בחנוכה קיימה התנועה מעגלי הדלקת נרות משותפים יחד עם תושבי הישוב במרחבים 	 

הציבורים בצורן. כחלק מפרויקט 'התנועה החדשה' מאירה את הישוב. שער בית 

התנועה החדשה פתוח לכולם.



הצופים: 

בשנת 2021 מנה 'שבט תמיד' כ-1,000 חניכים בקדימה ועוד כ-300 חניכים נוספים, במסגרות 

שונות בישוב ומחוצה לו.

הפעילות השבטית הקבועה מתקיימת פעמיים בשבוע בימי שלישי בין השעות 17:00 	 

ל-19:00 ובימי שישי בין השעות 15:00 ל-17:00.

הפעילות בשבט מיועדת לחניכים החל מכיתה ד' ועד י"ב, כאשר במהלך השנה 	 

מצטרפים חניכי כיתות גימל לפעילות השבטית.

בשבט קיימים 14 גדודים, בראש כל גדוד רשג"ד/ית.	 

בשבט מספר מגוון של צוותי פעילים- צופיות, קהילה, מחסן מפעלים, מחסן הדרכה, 	 

צוות קיוסק ירוק, צוות טכני, מועצת חניכים, להקה, ולכל צוות יש יו"ר האחראי על 

פעילות הצוות ומילוי יעודו השבטי, מעבר לפעילות הפעילים בצוותים קיימת הדרכת 

פעילים על ידי צוות יעודי- בינתחומי.

את השבט מפעילים ומנהלים 6 מרכזים צעירים חברי שכבת השמיניות.	 

בשבט פועלים מרכזים בוגרים, בוגרי שבט שחזרו להוביל את השבט.	 

בשבט דרג מתנדב הכולל ראש שבט וגזברית.	 

בנוסף לפעילות בתחומי השבט השנה החל השבט להפעיל גדוד נוסף בבית ספר 	 

גוונים, פעילות לתלמידי החינוך המיוחד בכיתות ז'-ט' שחלקם החלו להשתלב 

בפעילות השוטפת של השבט ונוספה פעילות קבועה במועדונית שבישוב ובבית 

האבות פעילות המבוצעת מזה מספר שנים.



השבט פעל גם מחוץ לישוב. מידי יום שלישי ושישי יצאו כ-50 מדריכים ורשג"דים 	 

לפעילות החוץ של השבט. התקיימה הפעלת שבט צופים בפנימיית מבואות ים, הדרכת 

שני גדודים בשבט רמון בקרית השרון והדרכות בבית אקשטיין בנווה הדסה.

במהלך שנת 2021 עדיין היינו תחת מגבלות הקורונה אך למרות המגבלות בוצעו 	 

הפעילויות הבאות:

ימי עבודה, סמינרים ואירועים רבים בשבט ובסביבתו, אירועי חנוכה בסוף השנה 	 

הקודמת כללו הקמת מבנים וכתובת אש והעברת הטקס בשידור לקהילה.

אירועי פורים כללו טיול מיער קדימה אל השבט ומעבר קבוצתי במתקנים שנבנו 	 

באזור השבט. טיולי פסח יצאו רגלית מקדימה לכיוון הים, הטיולים יצאו משדות 

התותים של קדימה, אל נחל פולג, שמורת פולג ולים. יום הצופה המרגש התקיים 

ביער ובסיומו היה הטקס הקהילתי הראשון לאחר פרוץ הקורונה. לקראת סיום 

השנה נערך מבצע לניקיון יער קדימה, ובקיץ יצא מחנה הקיץ ליער ציפורי שהיווה 

סיום מוצלח לשנת הפעילות. בשבט נערכו התרמות דם בתאום עם מד"א, לפני 

טיולי חנוכה יצאו חברי השכבות הבוגרות לניקוי יערות ולקטיף חצילים, השתתפנו 

בחלוקת חלות בישוב והתקיימו מפגשים בזום עם הורי השכבות הבוגרות בנושא 

התנהגות סיכונית.



בני עקיבא

השנה במסגרת הגבלות הקורונה הייתה עשייה בלתי פוסקת בסניף. במהלך השנה התקיימו 

פעולות וגיבוש, התנדבות עם קשישים, טיולים ומסעות קיץ. השנה נפתחה עם שלל 

פעילויות, פרויקט צוות הבונים - בניית סוכות לאנשים שזקוקים לעזרה, חגיגות שמחת תורה 

עם משמחים והמון שמחה. חודש ארגון - חודש השיא בתנועה התמקד השנה בנושא 'קמעא 

קמעא' גאולתו של עם ישראל. סמינריוני הכשרה לצוותים הפועלים, מסיבות חגים - חנוכה 

, ט"ו בשבט, ציון ימים משמעותיים בשיח, שיתוף ולימוד - כמו יום גוש קטיף, צום עשרה 

 בטבת ועוד. התנועה פעלה בשיתוף המועצה המקומית וסייעה בכל הזדמנות ולכל דורש.

יעדים לשנת 2022:

קליטת מדריך נוער רשותי אשר יהיה אחראי על פתיחה ותפעול מועדוני הנוער 	 

בקדימה ובצורן בשעות אחה"צ.

ביצוע הכשרות וסדנאות לקבוצות בני נוער עפ"י תחומי עניין וצורך העולה מן השטח.	 

קיום "יום חילופי שלטון" בשת"פ עם מועצות התלמידים ועובדי המועצה.	 

שילוב "עמותת אחריי" )במסגרת קול קורא(, להפעלת קבוצות תלמידים מכיתות 	 

י' – י"ב במטרה להכין את החניכים והחניכות לשירות מיטבי בצה"ל, בדגש על פיקוד 

וקצונה ותפקידי הדרכה.

פעילות קיץ יישובית מגוונת.	 

השגת משאבים – מילוי קולות קוראים רלוונטיים.	 

חיזוק הקשר עם 'יחד למען החייל' קדימה צורן למען המלשב"ים והחיילים.	 

הקליקו לקישורים לתמונות וסרטונים מהפעילות 

https://drive.google.com/drive/folders/16ym-fcnNV806I67ErxbJVSSZqKmeAhjL?usp=sharing

