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הצטרפו לוועדה: שירלי . השלישיתשל מושב צור משה לישיבתה  נוערנתכנסה ועדת  10/02/19בתאריך  .1

 :בוועדהנושאים שעלו קורלנסקי ומעיין שטרנברג. 

 )בתנועה ובמועדונים( הכרות עם הצוות המוביל של הנוער ▪

 , רכזת נוער במושב צור משהעמית סייג - 2019פברואר חודש תוכנית עבודה ויעדים להצגת  ▪

 ליאורה ארבל, מנהלת מדור נוער במועצה –הצגת פורמט דיווח חודשי  ▪

 , גזבר וועדת נוערגדי אטיאס - 2019הצגת תקציב הנוער לשנת  ▪

 אלון עזרא / אורלי ברדוגו / יעל יעקב -פעילות הנוער  תקשור ▪

 עמית סייג הציגה לוועדה את תוכנית העבודה והיעדים לחודש פברואר: .2

 תוכנית עבודה ויעדים  מאשרתהוועדה ברמה הרבעונית,  ▪

)בדגש על ההדרכות  רכזת הנוער מציגה תוכנית עבודה ויעדים פרטניים ,החודשיתברמה  ▪

 דונים(בתנועה והמוע

 2019לחודש פברואר הוועדה העבירה משוב על תוכנית העבודה והיעדים  ▪

 ליאורה ארבל הציגה הצעה לפורמט דיווח חודשי שירכז את כלל הנושאים הרלוונטיים של הנוער במושב  .3

  של המועצה עתיד להיות מיושם במושב צור משה)פורמט דיווח( פיילוט ראשון  ▪

 הוועדה העבירה משוב על הפורמט  ▪

 2019גדי אטיאס הציג את תקציב וועדת הנוער שאושר לשנת  .4

", קניות וציוד קופה קטנהכולל שימוש בתקציבי " נקבעו נהלים ובקרות על מימוש התקציב ▪

 לפעולות ואירועים וכו'.

 תעלה לאישור וועדת הנוער₪  7,500הוחלט שכל הוצאה תקציבית מעל  ▪

הוחלט ששירלי קורלנסקי תוציא לפועל מספר פרויקטים במסגרת תקציב "אירועי שיא" של  ▪

 הנושא יוצג בוועדה הבאה – הנוער בצור משה

 הוחלט לתקשר את פעילות הנוער לציבור הרחב באמצעות תקשור ברשתות החברתיות: .5

 בטבלה חודשית בכל תחילת חודש נפרסם את פעילות הנוער לחודש הקרוב ▪

  נדווח על פתיחת המועדונים בשישיואת עיקרי הפעילות לשבוע הקרוב  נפרסםף שבוע כל סוב ▪

  במייל השבועי של הוועד

 ונדווח על פרויקטים ופעילויות נפרסם את סיכומי ישיבות וועדת נוער בשגרה,  ▪

 כדי לגרום לנוער להגיע לפעילויות רשתות החברתיותנבצע פעילות אקטיבית ב ▪

שבמהלך החודשים הקרובים יבוצע מהלך הסברה רחב אלון עזרא, עדכן  .6

 פרטים יועברו בקרוב  –המועצה בכל הנוגע למצבי סיכון בקרה הנוער  יביישוב

 בברכה,
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