
 צור משה -  נוער חברי ועדת 

 יו"ר ועד מקומי צור משה 

 מזכירת מושב צור משה 

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

עלו  י נושאים ש. חמישיתהשל מושב צור משה לישיבתה   נוערועדת   התכנסה 28/04/19בתאריך  .1

 : בוועדה

 עתיד תנועת בני המושבים בני המושבים לאן ? דיון פתוח לגבי  ▪

 שוטפים עדכונים  ▪

בני המושבים יחזרו חזרה  מזכירות תנועת המושבים לדיון שיכריע האם  התכנסה 1/05/19בתאריך  .2

החלטנו לקיים שיח במטרה לאפשר   לנוער העובד והלומד או יחברו לארגון הנוער של השומר החדש. 

נציגי הנוער מתנגדים לחזרה   – ציגי המושב בתנועת בני המושבים נאת דעתם בפני  לבני הנוער להביע 

 . לתנועת הנוער העובד והלומד במטרה לשמור על מסגרת תנועת בני המושבים מגובשת ועצמאית 

 שתתפו:  יבדיון   ▪

i.  בתנועת בני המושבים: גב' הדסה רוסו ומר' יצחק קרן  המושב נציגי 

ii.  )נציגי מועצת לב השרון: רותם עמוס, מאיה מזרחי )רכזת בני המושבים 

iii.  עמית סייג )רכזת הנוער(, יונתן צור )רכז התנועה(, גרעינריות נציגי הנוער צור משה , 

iv.  חברי וועד צור משה 

v.  וועדת נוער צור משה 

קיבלנו הודעה שהנהלת תנועת המושבים החליטה על ביטול מועצת התנועה   , למחרת ▪

 ועל עצמאות תנועת הנוער.  01/05/2019המתוכננת לתאריך 

 במסגרת הוועדה:  יעלו חשובים ש ם להלן מספר עדכוני .3

, אנחנו בתהליך איתור של מועמדים  2019עמית סייג עתידה לסיים את תפקידה ביוני  ▪

   . ושיראל ארושס ילוו את איתור המועמד לרכז הנוערמיכל הלוי  איכותיים. 

 יב'(   –אורי עמר, התחיל את עבודתו כרכז מועדון "גיל תיכון" )י'  ▪

של   ם מתוכן פרויקט שיכלול שיפורים ושינויים לרווחת –שיפור נראות מתחם התנועה   ▪

 המדריכים והנערים. 

מפגש אינטימי בסלון על גיל ההתבגרות, התנהגויות שבסיכון ומה   –"הורים בנעלי בית"  ▪

 21/05/2019בתאריך שביניהם: מפגש ראשון להורי כיתה ט' יתקיים בבית משפחת עזרא  

 30/04/2019 –  )שיתוף פעולה של וועדת תרבות / נוער( יום המעשים הטובים  ▪

 01/05/2019 – ( נוער צור משה)טקס בהובלה של יום השואה  ▪

 ער בשנת שירות לקראת יום העצמאות לחיילים ולנועדה תחלק שי  הוו ▪

 למאי   24,25טיול ז' / ט' מתוכנן לתאריכים   ▪

מיכל הלוי הצטרפה  החלטה לעזוב את וועדת נוער.  ו קיבל ועירית משיח מרגולין  עמנואל רוסו  ▪

 לוועדת נוער. 

 בברכה, 

 אלון עזרא, נאמן נוער, צור משה


