
  
 

  

 1 ישיבת ועדת קהילה ותרבות

 

 21מפגש  – תרבותקהילה ועדת הנדון: ו

 סיכום

 כללי .1

 .עבודה ישיבתלתרבות קהילה ותכנסה ועדת ה,  04/12/2018י ישביום של .א

 .בבית הראשונים הישיבה התקיימה .ב

ויטמן,   מדלן זקר, עדי הילה גל, מילי יפרח, יעקב,  יעל אסנת סייג, במפגש נכחו: .ג

 אבי אטיאס.תלמי כהן,   רוויתאיציק לוי, 

 , תומר חולי.חנה דילר ליאורה מליחי,ענת גור,  לא נכחו: .ד

 שחר כץ, ליאורה ארבל, יקיר נגר. חברים חדשים בוועדה: .ה

 

 נושאים שנדונו .2

 הדלקת נר שלישי חנוכה .א

 חלוקת שי לחג .ב

 הכירות עם חברים חדשים בוועדה .ג

 עדכונים מפעילות הועד המקומי  .ד

 2018סיכום פעילות   .ה

 2019עקרונות לתכנון  . ו

 שיח חופשי  .ז

 

 ירועים שהתקיימוא .3
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 מתוכננים עד סוף השנהאירועים  .4
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 אירועיםמשימה / מובילי  .5

  אסנת –קהילה חנוכה 

  שחר ויעל  –מסיבת סיום שנה אזרחית 

  חנה והמועצה –אלון בן דוד 

  אבי  –מקורוק 

  הילה ועדי  –גינה קהילתית 

   מדלן  –אירועי גמלאים 

 

 

 גינה קהילתית .6

 הגינה יצאה לדרך!

 משפחות נרשמו ומשתתפות בפרויקט.  17

 תחנך הגינה באופן רשמי!   20/01/2019בט"ו בשבט 

 

 

 נושאים שנדונו .7

 מצורף קובץ. אשמח להערות / תיקונים. –  2018סיכום  .א

 מצגת מסכמת לפעילויות שהתקיימו השנה )אבי ועדי(. נכין .ב

אבקש מכ"א להכין רעיונות וחומרים בתחומו ובכלל. אשב עם כ"א  –  2019תכנון  .ג

 . 2019לפ"ע ונסכם את מודל הפעילות ב 

נעמיק ונרחיב את חלוקת הפעילות בין חברי הועדה, כך שכ"א יהיה חתום על מס'  .ד

 אירועים ידועים מראש.

הם יכולים   עלינו להרחיב את מעגל  המתנדבים שאינם חברי ועדה )פרילנסרים(. .ה

 להוביל אירועים או להשתתף בצוות שמוביל אירוע. 

נפלה בחלקנו זכות גדולה לאפשר לחיים כהן ז"ל לספר את סיפורו  – זיכרון בסלון  . ו

האישי. חצי שנה אחרי חיים הלך לעולמו. להמשך, ניתן לבחון מתכונת של דור שני 

 מספר את סיפור השואה.

 יות לכל הגילאים. מוזמנים לקחת ממנה.מדלן שיתפה שיש לה חומרים על פעילו .ז
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זה אתגר גדול וחובתנו למצוא את כל הדרכים להביא ולהנגיש את  –שיווק ופרסום  .ח

 המידע אל הציבור. 

 נבחר ועד חדש. בשעה טובה החל בעבודתו. .ט

 בע"ת בוועד: . י

  אליעזר לנדסמן. -יו"ר הועד 

   אלון עזרא –יו"ר ועדת נוער 

   עומר סובול –יו"ר ועדת ביטחון 

  שלומי לוי –יו"ר ועדת כספים 

 אני אמשיך לעמוד בראשות ועדת תרבות.  .יא

 

 סיכום .8

אירועים התקיימו השנה במושב! מספר חסר תקדים גם במונחים של  80מעל  .א

 יישובים גדולים מאתנו. 

זה מרשים ומכובד וללא . 2017ועדת תרבות במתכונתה הנוכחית פועלת מינואר   .ב

ק הסיבה העיקרית להצלחה וליכולת לקיים כל כך הרבה אירועים מגוונים ולכל ספ

 הגילאים!

 אנחנו מברכים את המצטרפים החדשים לוועדה.  .ג

המודל הנכון שיש בו כדי לשמר ועדה פעילה, זה לתת אחריות הובלה לכל אחד על  .ד

אירוע/ים מוגדרים מראש. מודל זה מייצר אחריות, מממש את הסמכות ומחלק 

 ומסים בין כולנו. ע

 תודה רבה לכולכם! .ה

 . 2019במהלך חודש ינואר יים הישיבה הבאה תתק . ו

 

 

 

 

 אטיאסאבי                                                                                           

 תרבות קהילה ויו"ר ועדת 


