
 צור משה - נוערחברי ועדת 

 יו"ר ועד מקומי צור משה

 מזכירת מושב צור משה

 6 מס'  –מושב צור משה נוער ועדת  סיכום ישיבתהנדון: 

. השישית של מושב צור משה לישיבתה  נוערועדת  התכנסה 11/06/19בתאריך 

 :בוועדהנושאים שעלו 

 :)תודה ובהצלחה( פרידה חגיגית מעמית סייג .1

 שנים 4עמית הובילה את הנוער ביישוב צור משה במשך  ▪

 עד למציאת רכז/ת קובע/ה יניב קנטרביץ ימלא את מקומה באופן זמני ▪

 :רותם עמוס –תנועת הנוער במועצה / צור משה  .2

התקיים מפגש הכרות במושב עין ורד, שאלות ותשובות,  10/06בתאריך  ▪

 נציגי צור משה השתתפו במפגש –עם נציגי " שומר החדש" 

ולהפוך  "השומר החדש"ההמלצה של מועצת לב השרון לחבור לתנועת  ▪

 בעתיד לתנועת נוער עצמאית

 :קורס הדרכה למדריכים ופעילים, שכבת ט' .3

 23/06 – 2/07 הקורס יתקיים בתאריכים ▪

 (מצורפת השוואה לשנתיים האחרונותחניכים של התנועה ) 42יוצאים לקורס השנה  ▪

 שנה
מספר  בני נוער  

 בשכבה
 אחוז  סה"כ בנים בנות

2017 58 11 14 25 43 

2018 63 13 12 25 40 

2019 96 23 19 42 44 

 

 אוגוסט( –)יולי פעילות הקיץ במושב תוכנית טיוטה של הוצגה  .4

 וועדת הנוער העבירה מספר הערות לתוכנית ▪

נדרש להשלים את התוכנית ביוזמות של וועדת נוער בדגש על השבועיים  ▪

 האחרונים של אוגוסט



 נדרש לבצע הערכה תקציבית ולפרסם את התוכנית בשבועיים הקרובים ▪

 הרחב לנוער ולציבור

 :לתקציב קייםבתכנון בהתאם  – התנועהמתחם שיפור נראות  .5

 פינוי פסולת וציוד  ▪

 צביעת המתחם  ▪

 תיקון ליקויים במתחם )כולל תאורה( ▪

 חידוש ציוד הכרחי ▪

 ספסלים / אזורי צל / אזורים "ירוקים" ▪

 :שוטפיםעדכונים  .6

התהליך לאיתור רכז נוער קבוע למושב צור  – איתור מועמד/ת לרכז הנוער ▪

 משה ממשיך )יש מועמדת חדשה רלוונטית בתהליך(

איתרנו מועמדת מהישוב צור משה  – איתור מועמד/ת למועדון גיל תיכון ▪

 בשם גאיה ייני. נמצאת בתהליך קליטה מול המועצה

ממשיך לבצע בקרה תקציבית שוטפת  גדי אטיאס –בקרה תקציבית  ▪

 2019עמידה בתקציב לשנת  במטרה לוודא

מפגש אינטימי בסלון על גיל  –המשך פעילות "הורים בנעלי בית"  ▪

 יא'. –מתוכנן מפגש נוסף לילדי כיתות י'  – ההתבגרות 

 –)לפחות אירוח אחד נוסף(  המשך אירוח הגרעיריות במושב בסופי שבוע ▪

 באחריות שיראל ארושס

  עמנואל רוסו קיבל החלטה לחזור וועדת נוער ▪

 לוועדת הנוער הצטרפה –שגית קבילו  ▪

 

 בברכה,

 אלון עזרא, נאמן נוער, צור משה


