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 :סדר היום

 חברי כל כי וציינו עצמן הציגו תרבות ועדת נציגות נערכה היכרות בין משתתפי הישיבה. .1

  .מתנדבים הינם תרבות ועדת

, לפיו ועדת תרבות פועלת בה הוצג ייעודה של ועדת תרבותמשתתפים הוצגה מצגת, בפני ה .2

בהתנדבות למען הקהילה, עם הקהילה ולטובת הקהילה. נציגות הועדה הדגישו כי הועדה 

רואה עצמה כקבוצה לגיבוש הקהילה, המקדמת יצירת קשרים בין התושבים ופועלת 

 התרבות על כל גווניה לתושבי הישוב. להעשרת חיי הקהילה ולהנגשת

 :ועדת תרבות הציגה את אופן התנהלותה בנושאים הבאים   .3

ועדת תרבות מקיימת ישיבה פעם אחת בחציון ישיבה בה נקבע שלד אירועים לחציון   .א

רבה שחבריה משקיעים בקביעת אירועי ועדת תרבות הדגישה את החשיבה ההקרב. 

ועד  מהתייחסות לגיל הרך, התן תשומת לב לכל חלקי האוכלוסייהועדה: מ

 לאוכלוסיית הגיל השלישי.

אחת לחודש מקיימת הועדה ישיבה בה דנים בעניינים השוטפים, האירועים הקרבים   .ב

 והפקת לקחים מאירועים קודמים.

 מקביעת האירוע ועד להתנהלות ביום האירוע.ניתן תיאור של אופן הפקת אירוע, החל  .ג

הועדה פועלת בהתאם לנהלי המנהל התקין בכלל זה קבלת מספר הצעות מחיר, אופן  .ד

 ההתקשרות עם ספק מסויים, רישום הוצאות וכו'.

הסיכום כלל תצוגה של אירועי הוצג בפני חברי הועד המקומי.  2018סיכום אירועי שנת  .4

 ן הוצגו הוצאותיה והכנסותיה של הועדה בשנה זו.ועדת תרבות לאורך השנה וכ

: הוצגו האירועים שנקבעו לחציון 2019הוצג בפני הועד המקומי תכנון האירועים לשנת  .5

כמו כן הוצג הצפי להוצאות על הראשון של השנה לצד תכנון עתידי לחציון השני של השנה. 

 אש"ח. 74בתקציב הועד המקומי עבורה בסך  תוך עמידה בהצלחהועי ועדת תרבות איר

חברי ועדת תרבות ציינו כי הם מודעים לשינויים שחלו השנה בחגיגות פורים ויום  .6

 :העצמאות המועצתיות ולהלן התייחסותם

 .של שבט להב תפורים: ועדת תרבות תחבור לצופים בחגיגת הפורימון המסורתי .א

תוך תיאום ושו"פ  דרכים להוספת פעילויות ואטרקציות ליום הפורימון הועדה תבחן

 עם מרכזי הצופים ומתנדבי שבט להב.



 
יום העצמאות: ההודעה על ביטול חגיגות העצמאות התקבלה מספר ימים לפני ישיבה  .ב

רק לאחר קבלת פרטים נוספים על החלטה זו של המועצה, הבנת ההשלכות על זו, 

עביר לקיום אירוע זה, תבלת מידע על גובה התקציב שהמועצה קיום אירוע מקומי וק

לקיים אירוע מקומי/בשיתוף עם ישובים באם קבל החלטות תוכל ועדת תרבות ל

 אחרים.

 

 


