ג' ניסן תש"ע
18.3.10
ועד – -3433

לכבוד
חברי הועד

הנדון :סיכום ישיבת ועד מס' 50

.1

נוכחים
איציק שטיינברג
יריב אהרון
אייל ברייטברט
יעקב טאוב
קרן ריצמן

.2

נעדרו
יצחק הרטמן
יוסף אופנבכר
רפי ברזני
שמואל בליץ – התפטר

.3

פרוטוקול קודם – מאושר פה אחד.
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נוער\ונדליזם

.4

השתתפו בדיון:

איציק –

זרובבל ,ליאור ,גלעד.

בתיאום עם מפקד התחנה יש נוכחות מתוגברת של המשטרה בלילות ובעיקר
בערבי שבת וזאת בנוסף לרכב סיור המופעל על ידנו בין השעות – 21.00
 03.00כשלעיתים מצטרף אליו מתנדב משא"ז וכל זאת במטרה להקטין את
הונדליזם ואלימות בין בני הנוער.

אייל -

רוב הנוער בסדר מאידך אי אפשר להאשים בכל הבעיות נוער שאינם תושבי
ישוב.
גם לנו יש בעיות פנימיות של אלכוהול ,ונדליזם שאינם מטופלים מספיק ע"י
ההורים ולפעמים יש אף הסכמה בשתיקה בעיקר בנושא אלכוהול.
יש בעיה חמורה של נוער מבחוץ בעיקר ממודיעין עילית המשתלט על מגרשי
הספורט ומציק לנוער שלנו.

גלעד -

ביום רביעי האחרון הייתה קטטה במגרש בין שני נערים מגני מודיעין ונערים
מקרית ספר שבה נשלפו סכינים ובנס לא הסתיימה באסון .אני נפגש עם רבנים
כולל הרב בעדני שהבטיחו לסייע בהסברה בעיקר בדרשות בבתי כנסת.

 פעילות להקטנת החיכוך לאלימותא.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

.5

לבדוק עם עו"ד ברויינר האם ניתן למנוע כניסה ושימוש במגרשי ספורט לנוער
שאינם תושבי הישוב.
בימים חמישי – מוצ"ש – לא להדליק את האורות במגרש כדורסל.
זרובבל ינחה ויתדרך את הסיירים לסייר רגלית במגרש ספורט ומגרשי –
משחקים ובכל מקום שלא ניתן להגיע עם רכב.
באחריות אייל להוציא מכתב אחת לשבוע למפקד תחנת בנימין ולדווח על כל
פעילות חריגה.
גלעד ימשיך בקשר עם נציגי ציבור מגני מודיעין להגברת ההסברה ומניעת
אלימות מצד הנוער שלהם.
ליאור יסביר ויתדרך את נוער חשמונאים בצעדים הנ"ל.

פעילות נוער
אייל  -יש לנו פעילות עניפה לנוער בגילאים השונים.
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אנחנו מנסים לפלח את הנוער לקבוצות השונות במגמה ולטפל בנוער בעייתי או
נוער שאינם שותפים.
בשנה הבאה תהיה לנו בת שרות בבי"ס ממ"ד ואחרי הצהריים תעזור לרכז נוער
בעיקר לכיתות ז' – ח'.

ליאור -

המועדון פועל  3פעמיים בשבוע.
יש לנו מס' פרוייקטים:
ליגת כדורגל לכיתות ז – ט המאורגנת ע"י כיתה י'.
א.
בנינו חדר מוסיקה.
ב.
מטפלים בטקסי יום השואה והזיכרון.
ג.

 .6בעיית אלכוהול
בעיית האלכוהול הינה אחת הבעיות החמורות החוצה משפחות מכל סוג ולכן הוחלט לטפל
בבעיה באופן יותר מסיבי.
אחרי פסח יקויים שבוע מניעת אלכוהול באחריות ועדת נוער ובשיתוף ועדת חינוך ותרבות.
תוכנית מפורטת תפורסם ע"י ועדת נוער.
.7

יום העצמאות
ועדת תרבות החלה לגבש את תוכן אירועי יום העצמאות כאשר אומן מרכזי יהיה שי
גבסו.

.8

שיפוץ בי"ס ממ"ד
אושר לבי"ס ממ"ד סך  ₪ 600,000לביצוע שיפוץ עמוק לבי"ס ממ"ד.
לבית הספר יש בקשה לבנות עוד שתי כיתות שכנראה לא יכולים להיבנות מתקציב זה
ולכן מבקשים להקציב להם כ ₪ 100,000 -מאגרת מבנה ציבור הנושא נמסר בשלב זה
כעדכון ויובא לדיון כשיהיה אקטואלי.

בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר ה ישוב
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