
  
 

  

 1 ישיבת ועדת תרבות

 

 61מפגש  – תרבותעדת הנדון: ו

 סיכום

 כללי .1

 .עבודה ישיבתלתרבות תכנסה ועדת ה, 2019 באוגוסט 27ביום שלישי  .א

 . במשרדי הועד המקומי הישיבה התקיימה .ב

, רוית כהן תלמי, אביטל סלוביאנסקי, חנה דילרויטמן,  עדי אסנת סייג, במפגש נכחו: .ג

 אבי אטיאס.יעל יעקב, שחר כץ, מדלן זקר,  ענת גור, הילה גל, איציק לוי,

 ליאורה מליחי מילי יפרח, לא נכחו: .ד

 שגית קבילו  אורחת: .ה

 

 נושאים שנדונו .2

 סיכום פעילות עד כאן  .א

 תכנון אירועים קרובים  .ב

 שינויים בהרכב ועדת תרבות .ג

 עדכונים מפעילות הועד המקומי  .ד

 שיח חופשי  .ה

 

 ירועים שהתקיימוא .3
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 לקחים עיקריים .4

 : פעילות לקטנטנים .א

  ההיענות הייתה נמוכה מהמצופה. ניתן לשייך זאת לתקופת הקיץ )חופשות וטיולים

 בארץ ובחו"ל(, לשיווק )האם הגענו לכל התושבים בכל אמצעי הפרסום(

   חברי הועדה ממליצים להימנע מרישום באתר )הליך מסורבל שמעטים משתפים עמו

 פעולה(.

  מגיעים הורים וילדים, כאלו שנרשמו מראש וכאלו שלא.הניסיון מלמד שלאירוע 

  מופעי ה "סינמה צומ"ש" )האירועים בוטלו בשל רישום נמוך   2לא נכון היה לבטל את

 באתר(. בפועל מגיעים רבים שלא נרשמו מראש.

 

 : פעילות נוער .ב

  היה קיץ גדוש באירועים 

 עדיין חברי הועדה  גם בנוער )כמו בקטנטנים( היו פעילויות עם היענות חלקית. ו

 ממליצים לקיים פעילות ולקחת בחשבון שלא ניתן לצפות מראש את מידת ההיענות.

  כן ניתן לומר שלפעילויות מחוץ למושב הייתה היענות גבוהה יותר! ככל הנראה

 הנוער מחפש לצאת מהמושב לפעילויות חוץ. 

 

 : פעילות גמלאים .ג

 !הטיול בניר דוד היה מוצלח מאד 

  נהוג היה בסיום הטקס לעבור לבית העם לכיבוד   –טקס בבית העלמין בט' באב

ושיח. בשל מגבלות גיל מרחק ומז"א, מעתה תרוכז כל הפעילות במתחם בית  

 העלמין.

 ...מתגבש רעיון לפעילות בוקר בכל יום ג' בשבוע. הנושא בבחינה 
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 אירועים מתוכננים .5

 

 

 

 

 

 אוקטובר )חודש החגים(פעילות מתוכננת לחודש  .6
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 נושאים נוספים .7

 יריד חגים:  .א

 .במנשר לקראת האירוע יש לפרט את כלל הפעילויות המתוכננות 

  2בהמשך לאמור בסעיף א', חברי הועדה העלו רעיון שעיקרו שרשור ציוד חוגים יד  

גיה וחנה, נא . כך אנשים יהיו מודעים לאפשרות הזו ויעשו בה שימוש. בפייסבוק

 בדיקתכן.

פון אתה רטדרג את המערכת כך שבקליק אחד בסמאיש לש –הליך הרישום באתר  .ב

 גיה, נא בדיקתך. מאשר רישום והאישור נשלח אליך ישר לכל אמצעי המדיה שלך.

 היו ידועים מראש: במהלך חודש ספטמבר מתקיימים שני אירועים שלא  .ג

  22בחירות לכנסת ה 

 הופעה של  – אירוע מושבי לציון חפירת באר מים חדשה ע"י האגודה החקלאית

 יהודה פוליקר 

 ספורטהשני אירועים גדולים אילו מתקיימים בשבוע בו תוכנן במקור להתקיים שבוע 

 שבוע הספורט לא יתקיים!. לצערנו, המושבי

 שינויים בוועדת תרבות,  .ד

ו בהרכבה הגדול והמכובד, פועלת יחדיו מזה שלוש שנים. מס' חברות וחברים  ועדה ז

 ידי ואם בחודשים הקרובים.וועדה, אם באופן מהודיעו על רצונם לסיים את תפקידם ב

טבעי הדבר ונכון מקצועית לרענן את השורות, לשלב מתנדבים חדשים ולקיים  

דשים המעוניינים לעסוק  לאתר מתנדבים חמכולנו אבקש  חשיבה ופעילות חדשה.

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

אבקש להודות מקרב לב לעדי ויטמן )תחום ילדים צעירים( ותומר חולי )תחום   .ה

 הספורט(, על פעילותם הברוכה רבת השנים בוועדת תרבות!

 בנימה אישית, . ו

 כיושב ראש ועדת תרבות!אסיים את תפקידי בסוף דצמבר השנה 

 שר ע"י הועד המקומי. ואפקיד למי שייבחר וי אעביר את התדשים הקרובים ובח

ר ללא רכז שנים כיו" 3שנות עשייה בתחום התרבות בצור משה, מהן  5בתום 

 אני חש מיצוי ומבין שהגיע העת לרענן את השורות! ,תרבות

 

 



  
 

  

 5 ישיבת ועדת תרבות

 

 סיכום .8

 תשרי, שנה עברית חדשה.נכנסים לחודשי הסתיו, חגי אנחנו  .א

 פעילויות רבות ומגוונות לפנינו. .ב

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

 לאחר סוכות. יים הישיבה הבאה תתק .ד

 תודה רבה לכולכם! .ה

 

 

 

 

 אטיאסאבי                                                                                                       

 יו"ר ועדת תרבות 


