
 צור משה - נוערחברי ועדת 

 יו"ר ועד מקומי צור משה

 מזכירת מושב צור משה
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המטרה של הישיבה  של מושב צור משה לישיבתה הראשונה. נוערנתכנסה ועדת  30/12/18בתאריך  .1

 :בישיבהנושאים שעלו . לימוד מצב קייםהראשונה הייתה 

 סבב היכרות ותיאום ציפיות  ▪

 ת לב השרוןרותם עמוס, מנהלת מחלקת נוער וחינוך משלים במועצ –מבנה מועצתי  ▪

 רותם עמוס –הגדרות תפקידים של רכז הנוער בישוב / וועדת הנוער / נאמן נוער  ▪

ת לב במועצלירון גלאם, מנהלת מדור מניעה והסברה  –מניעה והסברה בקרב הורים ובני נוער  ▪

 השרון

 עמית סייג, רכזת הנוער – פעילות הנוער במושב צור משה ▪

 אלון עזרא, נאמן נוער –מבנה הנוער  ▪

 אלון עזרא, נאמן נוער – 2019התנעה של תקציב  ▪

 נושאים שעלו בישיבה: .השנייהשל מושב צור משה לישיבתה  נוערנתכנסה ועדת  13/01/19בתאריך  .2

ועה חדש ביישוב צור משה )כבר כשנה התקן חסר(: יונתן רכז תנ –הכרות עם יונתן צור  ▪

 תפקידביצוע העין ורד ויש לו את הכישורים המתאימים ל מושבמתגורר ב

)עמית סייג, רכזת הנוער(: המטרה של וועדת נוער לעבוד במתכונת  2019יעדים לרבעון ראשון  ▪

 פר יעדים לדוגמה:של יעדים רבעוניים ולוודא שהתכנון מתבצע ברמה החודשית. להלן מס

i.  :לייצר תוכן איכותי ורלוונטי  להגדיל את היקף פעילות התנועה במושבתנועת הנוער /

 יותר לפעולות

ii.  :אבזור של המועדונים / אחת לחודש  להגדיל את היקף הפעילות במועדוניםמועדונים /

 לכל שכבהפעילות שיא 

iii. לקיים פעילות נוער ערכיות כולל התנדבות בקהילה 

חוזקות ונושאים לשיפור בתנועת הנוער קצר כולל  SWOTהציגו ניתוח אורלי ברדוגו ויעל יעקב  ▪

 ובמועדונים

הנושא יובא  – 2019וגובש תקציב לשנת  2018גדי אטיאס הציג סקירה וניתוח של תקציב  ▪

 ב לדיון ואישור מושלוועד ה

 חלוקת תפקידים: הבוצע ▪

i.  תנועת הנוער –יעל יעקב 

ii.  מועדונים –אורלי ברדוגו 

iii.  גזבר הוועדה –גדי אטיאס 

iv. שנת שירות וחיילים –נואל רוסו עמ 

v.  הוצאה לפועל של פרויקטים הקשורים לערכים ותרומה לקהילה –עירית מרגולין 

 כדי להקשיב וללמוד נקבע כי בוועדה הבאה נפגש עם נציגי צוות ההדרכה ▪



ל הנושאים הקשורים לנוער ביישוב. לידיעה, כמות הוועדה בוחרת להיות פעילה, ליזום ולקדם את כל .3

 הנוער ביישוב צור משה הינה:

 בני נוער משכבה ד' עד יב' 680 –כ  ▪

 ושנת שירותוחיילות חיילים  80 -כ ▪

 :לכל נושאונגישים אנחנו זמינים  –שמות ומספרי טלפונים של חברי וועדת הנוער  .4

 052-5340662אלון עזרא,  ▪

 050-6285774אורלי ברדוגו,  ▪

 052-5551408גדי אטיאס,  ▪

 052-3337818איציק סלובו,  ▪

 052-3412007רביץ', טיניב קנ ▪

 052-2373712יעל יעקב,  ▪

 054-6699503עירית משיח מרגולין,  ▪

 054-9473421מנואל רוסו, ע ▪

 052-5553198שיראל ארושס,  ▪

 052-2499390שלומי לוי,  ▪

 

 בברכה,

 אלון עזרא, נאמן נוער, צור משה


