
  
 

  

 1 ישיבת ועדת תרבות

 

 41מפגש  – תרבותעדת הנדון: ו

 סיכום

 כללי .1

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

 .םבבית הע הישיבה התקיימה .ב

כהן תלמי,   , רויתחנה דילר, איציק לוי, הילה גל, ענת גור אסנת סייג, במפגש נכחו: .ג

 אבי אטיאס.יעל יעקב, אביטל סלוביאנסקי, שחר כץ, מדלן זקר, 

 ויטמן, לושי וולמרק   עדי  ליאורה מליחי,, מילי יפרח, לא נכחו: .ד

 

 נושאים שנדונו .2

 סיכום פעילות עד כאן  .א

 הצגת פעילות ואירועים מתוכננים .ב

 יח ממוקד על אירוע שבועותש .ג

 עדכונים מפעילות הועד המקומי  .ד

 חופשי שיח  .ה

 

 ירועים שהתקיימוא .3
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 לקחים עיקריים .4

 לקיים רק ביום שישי  –פורים מבוגרים   .א

 הנוער השתלב יותר מכפי שהיה בעבר. יש להמשיך ולהעצים זאת –פורים ילדים   .ב

מנחה האירוע צריך לשמר את השיח יותר בסיפור השואה מאשר  – זיכרון בסלון  .ג

 בתקומה



  
 

  

 3 ישיבת ועדת תרבות

 

דק' טקס )הטקס השנה ארך   45יש להתאמץ לא לחרוג מ   –טקס ערב יום הזיכרון  .ד

 דק'(  56

בשנה הבאה )ב"ה...( המבנה החדש במרכז החוגים עתיד  – שרים מספרים וזוכרים  .ה

 ה.להיות מוכן. יש לבחון אפשרות לקיים שם את ערב השיר

 להקפיד לנגן ברקע רק שירים ישראלים –עצמאות  . ו

 

 אירועים מתוכננים .5

 ל"ג בעומר יישובי  .א

 'ג'-מיועד לילדי הגנים וכיתות א 

 זו השנה השניה שכך נעשה 

  לירון גלאם ומיטל לוי צומר  –מובילות משימה 

   במרחב הדשא הגדול 20/05האירוע יתקיים ביום שני 

  חיצוניים )כמו הדמוקרטי( יכולים להגיע. הם ישולבו בקבוצות ילדים ממסגרות חינוך

 הפעילות השונות בהתאם לגיל

  מסיבות נפרדות עם מדורה!  10ל  5זה מונע קיום של בין יישובי אירוע 

 

 שבועות מים .ב

  בדשא הגדול 07/06יתקיים ביום שישי 

  חנה דילר –מובילת משימה 

 

 שבועות קהילה .ג

  'בשעות אחה"צ)חג(  09/06יתקיים ביום א 

 מתוכנן אירוע מורכב יותר מבעבר 

  להקות מקור מהמושב, ילדי הגנים, ילדים עולים לכיתה א', בנות ט'  –משתתפים

 )ל.ס(, הורים ותינוקות חדשים

  משימהמובילי: 

 איציק  –להקות מקור  ✓

 אסנת –טקס  ✓

 מדלן  –טרקטורים ועגלות  ✓



  
 

  

 4 ישיבת ועדת תרבות

 

 אסנת –ארוחה קהילתית  ✓

 רוית  –פעילות חיצונית  ✓

 אביטל –עמדות יצירה ושזירת פרחים  ✓

 חנה -מנהלות ולוגיסטיקה  ✓

 טרם סוכם  –הנחייה  ✓

 

  עם המשך הופעות,  18נבחנת אפשרות להמשיך את האירוע למבוגרים מעל גיל ,

 בירה ונשנושים

 

 

 וניי –פעילות מתוכננת  .6

 

 מקום מוביל אחריות פעילות יום תאריך

מלכה ודרור   –מופע  שבת 01/06
 אדלר

בית  ועדת גמלאים מדלן
 הראשונים

 חנה שעת סיפור א' 02/06
 

 ספרייה

 דשא גדול  חנה מים  –שבועות  שישי 07/06

 א' 09/06
 )חג(

אסנת, ענת  אסנתאבי,  שבועות קהילה
, ליאורה

איציק, אביטל,  
מדלן, רוית,  

 חנה

 דשא גדול

שבועות בגינה  יתואם עם הגנים 
 הקהילתית

 הילה, עדי  הילה, עדי 
 הגננות

גינה 
 קהילתית

  מופע סיום מקורוק ה' 13/06
 3לב השרון 

נוער  מחלקת אבי
 וחינוך משלים 

 גדול דשא
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 יריד שבוע הספר  ה' 19/06
 תן-שוק קח

 ושעת סיפור  ג'ימבורי

 חנה
 רוית
 עדי 

 דשא גדול חנה, אסנת

ערב הוקרה  שבת 22/06
 למתנדבים בקהילה

גיה, אבי,   גיה
 חנה

 בית העם

 

 נושאים נוספים .7

כבכל שנה גם השנה, אירועי יום השואה יום הזיכרון ועצמאות, הינם מורכבים   .א

 רגישים ומרגשים כאחד! 

אירועים אילו פעילים עשרות תושבים מתנדבים, בכתיבה, תכנון, הובלה וביצוע  ב

 הטקסים והאירועים. 

 מאד.  בע"פ ובכתב הגיעו אלינו ורובן ככולן מפרגנותתגובות רבות מאד 

 !על מקצועיות אכפתיות ושותפות בעשיה אבקש להודות לכולכם ובשמכם,

 הועד המקומי אישר הקמת שתי ועדות חדשות:  .ב

 בראשות נואית בלטרן וגיא זקר  – ועדת קהילה 

דואר, רפואה, קשר עם הועדה תעסוק בנושאים ושירותים הקשורים בחיי הקהילה )

התושב ועוד(. בימים אילו הועדה מאתרת תושבים שיהיו מעוניינים להיות חלק  

הקמת הועדה, תיפרד עם  מהעשייה. מוזמנים להפיץ ולאתר חברים וחברות לועדה.

 ועדת קהילה ותרבות מהקהילה ותיקרא מעתה ועדת תרבות!

 בראשות יעל יעקב – ועדת פרט 

 בצרכי הפרט בעת משבר )חולי, כלכלי ואחר( ובהמשך גם בשמחותהועדה תעסוק 

 

 סיכום .8

 סיימנו תקופה מרובת פעילות ולפנינו פעילות רבה ומאתגרת. .א

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

 הקיץ והחגים. ובה נדון בפעילות  2019ביוני  25ביום שלישי יים הישיבה הבאה תתק .ג

 תודה רבה לכולכם! .ד

 אטיאסאבי                                                                                                       

 יו"ר ועדת תרבות 


