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 ילדים, נוער, הורים, שותפים יקרים,

 
 

במהלך השנה האחרונה תנועת בני המושבים אשר פועלת ביישוב מאז הקמתו עברה 
  טלטלה ארגונית ופוליטית ברמה הארצית. 

אין זה המקום לתאר את האירועים שהתרחשו רק נציין שחברי והורי קן צורן 
 נקלעו לעין הסערה והיו צריכים להתמודד עם מציאות חדשה.

 
ב לאור המצב החדש ובכלל ביקשו לבחון מחדש במקביל מספר רב של הורים בישו

 את נושא תנועות הנוער בצורן ולאפשר לילדים ולהורים בחינה מחודשת של הנושא.
 

במציאות שנוצרה  החלטתי ביחד עם אגף החינוך ומנהל חברה ונוער במשרד 
החינוך, להיעזר בגורם מקצועי, מומחה שילווה את המועצה במשבר שנוצר, יקשיב 

 לות בקהילה וימליץ על המתווה לבחירת  של תנועת נוער ביישוב.לכל הקו
  

  הדוח השלם מצורף ופתוח לציבור באתר אינטרנט של המועצה.
 

במהלך השבועות האחרונים, נכנס לתפקידו מנהל מחלקת נוער חדש, יאיר מילרמן, 
אשר ילווה את בני הנוער ביישוב בכלל ובתנועות הנוער בפרט. יאיר שותף 

  כים.למהל
 

ולמפקחת הרשותית טירה טירה אני רוצה להודות למנהלת האגף, צביה שמע 
  , על הליווי והתמיכה בתהליך.עמרוסי גלינויר

 
בתום תהליך של מספר חודשים, בו נערכו פגישות עם כל הגורמים בקהילה, ולאחר 
בחינה של הצרכים ובחינה של כל התנועות החלטתי לאמץ את ההמלצות, כמפורט 

  לן:לה
 

תהליך הבחירה של התנועה יהיה בשותפות מלאה של כל ציבור ההורים )הורים 
לחניכים והורים לילדים שטרם הגיעו לגיל פעילות בתנועה( וחברי קן צורן מכיתה 

  ט' ועד כיתה יב'.
 

 ארבע תנועות יועמדו לבחירה:
 התנועה החדשה בחסות ארגון השומר החדש •
 והלומד חטיבת בני המושביםתנועת הנוער העובד  •

 תנועת הנוער העובד והלומד מחוז השרון •

 תנועת הצופים •

החל מהשעה  14.8.2019רביעי  ערב חשיפה לתנועות הנוער והצבעה, יערך ביום
  , בהתאם ללו"ז שיפורסם באתר המועצה.19:30

מצורף למסמך דף מידע מרכז על כל התנועות וניתן לקבל מידע נוסף באתר 
                          האינטרנט של כל תנועה.
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 נהלי ההצבעה יפורסמו באופן מלא ופומבי באתר האינטרנט של המועצה.
 

בתום תהליך הבחירה מנהל מחלקת הנוער וכל הגורמים הרשות יעמדו לטובת 
  שיקום והפעלת של התנועה/התנועות הנבחרות בצורה מלאה ומיטבית.

 
חירה תשקף את הרצון של מרבית התושבים. מטבע המטרה בהליך זה, שהב

  הדברים, לא כולם יהיו שבעי רצון מהחלטה זו או אחרת שתתקבל.
 

מבחינתי, המהלך השיתופי, הדמורקטי, והדוגמא האישית שאנו מנחילים לילדנו, 
  הם מסר חשוב מאוד. גם המסר, של לקבל את דעת הרוב, ואת הדעות השונות. 

 
ליך הקהילתי והדמוקרטי ולעבוד בשותפות לחיזוק פעילות חשוב לכבד את התה

  הנוער ביישוב.
 
 
 
 
 

 
 בברכה,

 
 קרן גרין

 ראש המועצה 
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