
  
 

  

 1 ישיבת ועדת קהילה ותרבות

 

 31מפגש  – תרבותקהילה ועדת הנדון: ו

 סיכום

 כללי .1

 .עבודה ישיבתלתרבות קהילה ותכנסה ועדת ה, 2019בפברואר   10ביום ראשון  .א

 .םבבית הע הישיבה התקיימה .ב

, מיכל שחר, לושי חנה דילר, איציק לוי, הילה גל, ענת גור אסנת סייג, במפגש נכחו: .ג

 אבי אטיאס.וולמרק, 

  עדי  ליאורה מליחי,יעל יעקב, מילי יפרח, רוית תלמי, תומר חולי, מדלן זקר,  נכחו:לא  .ד

 ויטמן, שחר כץ. 

יוסי  יו"ר עמותת מורשת יהדות יוון, מר  – מר אברהם חולי  משתתפים אורחים: .ה

 . חבר העמותה –מזרחי 

 

 נושאים שנדונו .2

 רות עם חברים חדשים בוועדההכ .א

 סיכום פעילות ינואר .ב

 2019תכנית תרבות הצגת  .ג

 אירוע עצמאות שיח ממוקד על יום המעשים הטובים ו .ד

 סטאטוס –פעילות קהילתית  -משה בגינה  .ה

 העמותה למורשת יהדות יוון רות ושיח עם הכי . ו

 עדכונים מפעילות הועד המקומי  .ז

 שיח חופשי  .ח

 

 ירועים שהתקיימוא .3
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 ינואר פברואר –לוח אירועים  .4

 

 

 

 אירועיםמשימה / מובילי  .5

  לושי -הרקדה 

   מדלן  –אירועי גמלאים 

  הילה ועדי  –ט"ו בשבט קהילתי 

  אביטל סלובודיאנסקי –יום המשפחה 

  עדי והילה –פעילות נוער בגינה הקהילתית 

  חולי  -מגרשים מוארים 

  עופרה ליאור ועדי  -פעילות מוזיקלית לקטנטנים 

 

 הילה - קהילתית פעילות - גינהמשה ב .6

  בנוכחות יו"ר האגודה, יו"ר הועד, אורחים   ,הגינה באופן רשמינחנכה  02/02ב

 ומשפחות הגינה. 

  .נצברו לקחים רבים מחודשי הפעילות עד כה 

  .מתוכננת פעילות קהילתית לאורך השנה עם ילדי הגנים, הנוער והגמלאים 
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 מרץ אפריל –פעילות מתוכננת  .7

 

 מקום מוביל אחריות פעילות יום תאריך

 ספרייה  חנה שעת סיפור א' 03/03

 ערב נשים ג' 05/03
 –הרצאה 

 אלונה שכטר

צוות תחום   שחר
 מבוגרים 

בית 
 הראשונים

בית   חנה ריקי וורטמן  ה' 07/03
 הראשונים

שרון   –מופע  שבת 09/03
 עזריה

בית  ועדת גמלאים מדלן
 הראשונים

 –הרצאה  ג' 19/03
 היעד ההורי 
 עינת נתן

ויצמן, צוות   צילי שחר
 תחום מבוגרים 

 בית העם

משלוחי מנות  ג'-ד' 13-19/03
 בקהילה

משפחות   מילי
 בקהילה

בית   חנה ריקי וורטמן  ה' 14/03
 הראשונים

יעל,   פורים קהילה ה' 21/03
 אסנת

 אסנת יעל,
 תנועת הנוער

 בית העם

מסיבת  שישי 22/03
 פורים 

  יעל, שחר, יעל
אורית לוי, מיכל  

 שחר

 העםבית 

מגרשים  שישי 29/03
 מוארים

 דשא גדול איילת , חולי חולי 
 סינטטי

המעשים   יום ג' 02/04
 הטובים

 חולי  יעל
 תנועת הנוער

  רחבי
 המושב

סיפור   ה' 04/04
 והפעלה

 2-3לגיל 

 רוית
 עדי 

בית  עפרה ט. 
 הראשונים

בתים  שבת 06/04
 פתוחים 

מדלן,  
 הילה

 ועדת גמלאים
צוות תחום  

 מבוגרים 

רחבי  
 המושב

פעילות   ד' 10/04
 מנהגי פסח

 4-9לגיל 

 רוית
 עדי 

הרב ניצן  
 ורעייתו תמר 

בית 
 הכנסת

טיול בעקבות   ד' 10/04
נופי העמק  
 והגבעתרון 

עמק  ועדת גמלאים מדלן
 יזרעאל

בית   חנה ריקי וורטמן  ה' 11/04
 הראשונים
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מגרשים  שישי 12/04
 מוארים

 דשא גדול חולי, איילת  חולי 
 סינטטי

 סינמה א' 14/04
 צומ"ש

 5-9לגיל 

 רוית
 עדי 

 בית העם חנה

גיא   –הופעה  ג' 16/04
 זוארץ

 צוות מבוגרים  שחר
 מיכל מהמועצה

 בית העם

 

 נושאים שנדונועיקרי ה .8

 : 2019 תכנית .א

 גובשה וסוכמה עם כל חברי הועדה.  התכנית 

 )אושר תקציב לפעילות התרבות )התכנית עודכנה בהתאם. 

   עמדנו על ההבחנה בין אחריות )של חבר ועדה( להובלת המשימה )חבר ועדה או

 .פעיל תרבות(

  .הוסבר שהתכנית היא בסיס לתכנון. ייתכנו שינויים תוכניים ותקציביים 

  את הפעילות,  מס' פעילי התרבות גדל משמעותית, מה שמאפשר לנו להרחיב ולגוון

 הקהילה ולווסת עומסים בין חברי הועדה. לשתף תושבים נוספים מ

 סיכום אירוע:  .ב

 .יעשה בווטסאפ ו/או במייל' הקבוצתי 

 ותובנות.   בתום כל אירוע ישלח אחראי האירוע לקחים 

  .חברי הועדה מוזמנים להאיר / להעיר 

פורים קהילה מתוכנן להתקיים בבית העם. יש להיערך לאפשרות שמזג האוויר  .ג

 יאפשר והאירוע יצא אל הדשא הגדול.

השנה נפעל לקיימה ביום חמישי )למחרת זה יום חופש(.  –מסיבת פורים מבוגרים  .ד

 הצוות המארגן בודק עם הספקים הרלוונטיים ויעדכן בנדון. 

 יום המעשים הטובים:  .ה

 המושב, חלוקת  לקשישים, טיפוחסיוע  –כנן פעילות מגוונת בקהילה הנוער נדרש לת

 שי לתושבים ועוד. 

 .חולי וחנה מקיימות דוכנים ופעילות ספורט במרכז בריאות הנפש 

 .מוזמנים לחשוב על רעיונות נוספים ולשוחח בנדון עם יעל 

 נדרש לסכם את המתכונת )הילה ומדלן(. –בתים פתוחים   . ו
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"מבוגרים" הוא שם זמני. הועלתה הצעה לקרא לזה תחום אמצע הדרך.  תחום  .ז

 מוזמנים להציע שמות נוספים. 

 יום העצמאות:  .ח

   שוחחנו על העיתוי בהיבט הערכי והתוכני. לא נמצא רעיון שונה מהותית מכפי

שנעשה מידי שנה. הובן כי לא נכון לוותר על חגיגת העצמאות במועד הקיים וכי  

 ה מעצם ציון האירוע וקיום חגיגה לאומית, חשוב מאד!המסר הערכי לקהיל

  מתחם הרקדה )בטניס(, מתחם הקרנת סרטים  –הצעות ליום העצמאות השנה

 )בבית העם( מסיבה ישראלית )במה מרכזית(, מסיבת אזניות, קהות.

 מתוכנן מופע הסיום בצור משה. 13/06לב השרון יצא לדרך! ב  3מקורוק  .ט

בים של חברות הפקת אירועים לקטנים וגדולים. יש היצע שלחתי אליכם קטלוגים ר . י

רב, מה שמאפשר להתלבט בין רעיונות ולנהל מו"מ על התכנים והמחיר ממקום חזק 

 ובטוח! נא השתמשו במידע הרב ועשו בחירות מוצלחות.

 :קהילה .יא

  "נשים מבשלות לנשים יולדות.  – עלתה הצעה לשלב במושב את רעיון "סירי לידה

 הרעיון יבחן במסגרת ועדת צומ"י. 

   כשתוקמנה ועדות קהילה ופרט, ניפרד מאחריותנו על תחום הקהילה ונישאר עם

 תרבות. –עיסוק הליבה שלנו 

 : עמותת עולי יוון .יב

  אברהם חולי סיפר על העמותה ופעילותה 

  .הועלו רעיונות לשת"פ ובתוכן הופעה, טברנה ועוד 

 

 עדכונים מפעילות הועד המקומי .9

 . עלה לאישור המועצה.2019סוכם תקציב  .א

 בע"ת בוועד: .ב

  אליעזר לנדסמן -יו"ר הועד 

   אלון עזרא –יו"ר ועדת נוער 

   עומר סובול –יו"ר ועדת ביטחון 

  שלומי לוי –יו"ר ועדת כספים 

  ניסן כנפי  –ועדת תשתיות 
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  אבי אטיאס –ועדת תרבות 

  טרם סוכם  –ועדת קהילה 

   טרם סוכם  –ועדת פרט 

 רפי תדהר ייבחן ויפעל להקמת מרכז תרבות ופנאי ויגבש את תקנון הועד המקומי 

 

 סיכום .10

, היא תוצר של ניסיון מצטבר, הפקת לקחים, חשיבה ותכנון רב 2019תכנית תרבות  .א

 ול משאבים. דיוק ואחריות בניצ

 עשרות תושבים מתנדבים מהקהילה, פעילים בוועדה ובאירועים השונים. כבוד!  .ב

 לפנינו שנה מאתגרת עם עשייה רבה. .ג

 תודה רבה לכולכם! .ד

 . 2019באפריל   02ביום שלישי יים הישיבה הבאה תתק .ה

 

 

 

 

 

 

 

 אטיאסאבי                                                                                           

 תרבות קהילה ויו"ר ועדת 


