פרוטוקול ישיבה מספר  – 1ועדה תרבות הישוב מיום 8.2.18
משתתפים:
משה סוויל -יו"ר הוועד
אבי טקסלר-מנהל הישוב.
הדס סייג  -מנהלת התרבות
דינה פלר
דפנה עדציון
דגנית תפילין
חיים פלזנר
נורית כרמון
יפעת ליהי ביטון
ליבנת דגן
ליז ברבי
א .משה סוויל יו"ר הועד ואבי טקלסר  -הודו לחברים שהתנדבו לוועדה ,והסבירו על מהות
הוועדה ואופי הפעילות .הועדה מקבלת את סמכותה מהוועד ותפקידה להמליץ לוועד על
נושאים לטיפול ולסייע בשיקוף המצב בשטח.
ב .החברים קיבלו דף מידע לחברי הוועדות (מצ"ב).

ג .התקיים סבב הכרות ותיאום צפיות לפעילות הוועדה.
ד .משה סוויל הציג מצגת ובה הסבר מהות תפקידי הועדה ,מטרות ,יעדים ,מחויבות
ותהליכי עבודה.

ה .חברי הוועדה הציגו את ציפיותיהם מהוועדה בנושא התרבות ופעילות
הקהילתיות.
ו.

כלל הנושאים שהועלו על ידי חברי הוועדה נרשמו ויבדקו על ידי מנהל הישוב.

ז .הדס סייג הציגה בפני חברי הוועדה את הנושא המרכזי בתחום התרבות והקהילה
לשנת זו ואת הערכים המרכזים בהובלת פעילויות תרבותיות:

נושא מרכזי לשנת  - 2018חיבורים  -בין אנשים ,בין קהילות ובין קבוצות
ערכים מרכזיים בהובלת פעילות תרבותית לשנה זו:
 - VALUE FOR MONEY .1דגש על מענה ממוקד ועבודה ישירה מול קהילות
וקבוצות ספציפיות תוך מקסום התקציב למספר רב של פעילויות לאורך השנה.
 .2שילוב כל הקהילה בדגש על יצירת חיבורים בין קבוצות שונות בתוך הקהילה

(דתיים וחילונים משלבים ידיים לפעילות משותפת הסוללות יחד דרך).
 .3קידום והובלה של שיתופי פעולה מול בתי הספר ,גנים ,גמלאים ,ניצולי שואה
וישובים סמוכים.
 .4העצמת ההון האנושי  -העדפה לקידום פרויקטים הנותנים במה לכישרונות
ואמנים מתוך היישוב.

ח .הפגישה הבאה תתחיל בדיווח סטאטוס בנושאים שהעלו חברי הוועדה:
 .1עדכון השתלבות חברי הוועדה באירועי פורים
 .2אירוע גיבוש יישובי  -סגירת תוכנים ומועד
 .3סיעור מוחות לקידום המשך הפעילויות תרבות וקהילה לשנה זו בדגש על הובלה
מטעם וועדת התרבות ובליווי מנהלת התרבות.

סיכום :לקראת הישיבה הבאה חברי הוועדה ינסו להכין רעיונות ונושאים לקידום והובלה
בתחום פעילויות תרבות וקהילה בהתאם לערכים ולמטרות שהוגדרו ובהובלה משותפת של
חברי הוועדה וליווי מחלקת התרבות.

רשמה :הדס סייג ,מנהלת תרבות.
העתקים:
משתתפים
חברי הוועד המנהל
אתר הישוב

