
  
 

  

 1 ישיבת ועדת תרבות

 

 51מפגש  – תרבותעדת הנדון: ו

 סיכום

 כללי .1

 .עבודה ישיבתלתרבות תכנסה ועדת ה, 2019  ביוני 26ביום רביעי  .א

 .םבבית הע הישיבה התקיימה .ב

, רוית כהן תלמי,  חנה דילרויטמן,   עדי ליאורה מליחי, אסנת סייג, במפגש נכחו: .ג

 אבי אטיאס.אביטל סלוביאנסקי, 

 שחר כץ, מדלן זקר יעל יעקב,  ענת גור, הילה גל, איציק לוי,  יפרח,, מילי לא נכחו: .ד

 

 נושאים שנדונו .2

 סיכום פעילות עד כאן  .א

 תכנון אירועים קרובים  .ב

 סטאטוס תקציב .ג

 עדכונים מפעילות הועד המקומי  .ד

 שיח חופשי  .ה

 

 ירועים שהתקיימוא .3

 

 

 

 



  
 

  

 2 ישיבת ועדת תרבות

 

 לקחים עיקריים .4

 שבועות מים:  .א

  מתנפחים(לילדים גדוליםנדרש לתכנן יותר מתקנים( . 

 )עמדת הפיינטבול לא נוצלה מספיק )יש לבחון את המיקום. 

 באירועים גדולים נכון לשלב הגברה למוזיקה ולא בידורית. 

 יש לתכנן חביות למילוי מים ברובים . 

  מסוג זההמתנפח שהוצב ברחוב יצר בזבוז רב של מים . לא להזמין מתנפח. 

 נכון לשלב עמדת מזון קל )פיתות עם דברי מריחה( גם בתשלום. 

 שבועות קהילה: .ב

 הילמנות נער אחראי )בין השאר( על עמדת מי השתי. 

 יש להגדיל ולרווח את בופה המזון. נכון למקם שני מתחמי מזון . 

 ני הילדים צריכים להשתתף בטקס. יש להיעזר בוועד הגניםצריך להציע לכל ג . 

 רצוי לרכז את האוכל בבית הראשונים ולקיים את הפעילות )הסדנה( בבית העם. 

  לנסות לשלב כניסה רכובה )על הכביש( תו"כ הטקס –טרקטורים ועגלות. 

 : מקורוק לב השרון .ג

  !אירוע מוצלח מאד 

  לקיים את הפעילות והמופע המסכם בצור  זו השנה השלישית שהמועצה בוחרת

 משה.

 !להביא אומנים מהשורה הראשונה לבמה בצור משה... זה מאתגר ומרגש כאחד 

 :ערב הוקרה למתנדבים .ד

  מכבד על כל מרכיביומכובד ואירוע . 

 .מתכונת הערב )מפגש, כיבוד קל, הרצאה ושי( מדויקת ונכונה 

ל. שוב נחזור ונדגיש כי מרבית  מוצלחים ומצליחים להביא קה פעילויות הגמלאים .ה

 הפעילויות פתוחות לכלל הקהילה.
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 אירועים מתוכננים .5

 

 

 

 נושאים נוספים .6

 .מתמקדת בעיקר בילדים הצעירים עד כיתה ג'של ועדת תרבות, פעילות יולי אוגוסט  .א

 .ועדת נוער תפרסם תכנית משלימה לפעילות הנוער בקיץ .ב

מוקדם ככל האפשר לתושב , נכון לפרסם בקהילהמשיווק ופרסום אירועים כחלק  .ג

save the date . 

 במהלך חודש ספטמבר מתוכננים להתקיים שני אירועים שלא היו ידועים מראש: .ד

  22בחירות לכנסת ה. 

  מופע מוזיקלי  –אירוע מושבי לציון חפירת באר מים חדשה ע"י האגודה החקלאית

 .גדול לקהילה בדשא הגדול

 . במידה וכך יקרה, לא יתקיים שבוע הספורט שתוכנן במקור

, אבקש לאתר מתנדבים חדשים המעוניינים לעסוק 2020ותכנון   2019בואך סיום  .ה

 בפעילות התרבות, או כחברי ועדה, או כמתנדבים באירועים נקודתיים. 
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 סיכום .7

 הקיץ והחופש הגדול. אנחנו נכנסים לחודשי  .א

 חגי תשרי מתקיימים השנה באוקטובר. .ב

 אנחנו עומדים בתקציב ע"פ תכנון!  –תקציב  .ג

ספטמבר, חגי תשרי, ובה נדון בפעילות  2019  בסוף אוגוסטיים הישיבה הבאה תתק .ד

 . 2020ובניית ת"ע היערכות לסיכום שנה 

 תודה רבה לכולכם! .ה

 

 

 

 

 

 אטיאסאבי                                                                                                       

 יו"ר ועדת תרבות 


