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 4 מס'  –מושב צור משה נוער הנדון: סיכום ישיבת ועדת 

 

 :בוועדהנושאים שעלו . רביעיתהשל מושב צור משה לישיבתה  נוערנתכנסה ועדת  17/03/19בתאריך  .1

 סיכום חודש פברואר בתנועה ובמועדונים  ▪

 2019תוכנית עבודה ויעדים לחודש מרץ  ▪

 והמרחב באזור תנועת הנוער מצב המועדונים ▪

  2חדשים לרבעון  יוזמה של פרויקטים ▪

 התמודדות עם נוער במצבי סיכון  ▪

 שוטפיםעדכונים  ▪

 :נו אותםשמימשלהלן מספר יעדים  – סיכום חודש פברוארלוועדה את הציג  אלון עזרא .2

ושיפור איכות התכנים תוך מתן דגש על בתנועה הגברת הבקרה על הפעולות המועברות  ▪

 מתודה העברת ערכים

 קהילתית של המושבהשילוב בני הנוער בגינה  ▪

 גיבוש תוכנית עבודה בנושא "מצבי סיכון" בתיאום עם מועצת לב השרון ▪

הפורים: עירית משיח מרגולין בשיתוף פרויקט התנדבותי של בני הנוער לקראת וביצוע תכנון  ▪

. בנוסף, המבוגרת של מושב צור משה התנועת הנוער ארזו ושלחו משלחי מנות לאוכלוסיי

 לחייליםהתקיים פרויקט של משלוחי מנות 

 :להלן מספר יעדים שנתמקד בהם – מרץהעבודה והיעדים לחודש  תוכניתאלון עזרא הציג לוועדה את  .3

תבוצע בקרה של רכז התנועה  ,במסגרת ישיבות מדריכים בכל יום ראשון ת הנוער,בתנוע ▪

 ושכבת המש"צים על תכנון הפעולות בימי ג'

 בני הנוער יוכלו ללמוד בחברותה במועדונים –במועדון "גיל תיכון"  הקמת חדר למידה ▪

 20/03/19ט'  –רים כולל סטנדאפ לילדי כיתות ז' מסיבת פו ▪

  21/03/19 –מעורבות של תנועת הנוער בפורים במושב  ▪

הוחלט לתכנן פרויקט במטרה  –הוועדה דנה במצב הפיזי של המועדונים והמרחב של תנועת הנוער  .4

 באחריות יעל יעקב ועמית סייג –לשפר את המצב הקיים וליצר סביבה מזמינה יותר 

 :2שירלי קורלנסקי הציגה מספר פרויקטים שמתוכננים לרבעון  .5

אושר   – נחשפים לעולם הגרפיטי ואומנות הרחוב בני הנוערבמסגרתן ש סדנאות גרפיטי ▪

 ש"ח לנושא 12,000תקציב של 

 ש"ח לנושא 10,000אושר תקציב של  – מופע והתנסות חופשיתכולל  סדנת קרקס וגאגלינג ▪

במטרה ליצר שיתוף פעולה ודיאלוג כנה יב -פעילות לגלאי י :"מחשבים מסלול מחדש"סדנת  ▪

. נדרש לתכנן את ש"ח לנושא 6,000אושר תקציב של  –ופתוח עם הנוער הבוגר של המושב 

 החדש.הסדנה עם רכז גיל תיכון 



מרצה  –התקיים בבית העם הרצאה בנושא "סיכוי לסיכון" בהנחיית אורית שטרנברג  24/02/19בתאריך  .6

ומתמחה בנושא במתבגרים ובמצבי סיכון. אחרי חג הפסח מתוכנן מפגש אינטימי שנקרא "הורים בנעלי 

פעולה של בית". מדובר על מפגשים של הורים בקבוצות קטנות בהנחיה של מרצה מתמחה ובשיתוף 

 עירית משיח מרגולין באחריות  –מועצת לב השרון 

 חשובים שעברו במסגרת הוועדה:  םלהלן מספר עדכוני .7

מהמושב בטווח המטרה שלנו לאתר מועמד איכותי  –רכז מועדון "גיל תיכון" סיים את תפקידו  ▪

 הקרוב

עמנואל רוסו עדכן לגבי מספר יוזמות עבור בני הנוער המתגייסים, שנת השירות, חיילים  ▪

 נעדכן בהתקדמות בוועדה הבאה –והמשתחררים 

 – 2019ב'( בקיץ י –הוחלט לבחון טיול של לילה אחד )צומשיה( של כלל שכבות הנוער )ד'  ▪

 באחריות אורלי ברדוגו ועמית סייג להציג תוכנית בוועדה הבאה

קיבלה אחריות שיראל ארושס  –עלתה יוזמה לארח את הגרעינריות בימי שישי לארוחות ערב  ▪

 על הנושא

 

 בברכה,

 אלון עזרא, נאמן נוער, צור משה


