
 

 *ישיבה זו הוקלטה בשמע

 

  *בנושא יום העצמאות -פרוטוקול ישיבת ועד

 11.03.2019תאריך: 

 .מיכאל בסנובליאת דישון,  , שרי גור,, ארז סגיאןמור ניצניאודל אביטן,  :חברי ועד נוכחים

 נציגת ועדת יום העצמאות -אורחים: סיגל גב

 "םנציגת ועדת תרבות יד רמב -אלה זיני               

 מזכירת היישוב מעין שוורץ סיכמה:

 

 :הדיון מהלך

 :הצגת תכנון אירוע יום העצמאות .1

הציג את חברי ועדת יום העצמאות המורכבים  אודל אביטןועדת יום העצמאות:  .א

מחברי ועד ותושבי הישוב, ואלה הם: אודל אביטן, שרי גור, ליאת דישון, קרן דביר 

 ברקוביץ, סיגל גב ומור ניצני.

 את התכנית האומנותית המתוכננת באירוע: סקראודל אביטן  :האירוע תכנית .ב

 ותיקי הישוב להדלקת משואות.: בני מצווה יעלו לבמה ביחד עם הדלקת משואות 

 .הרקדה של קהל המשתתפים 

 דוכן איפור 

 דוכן צמות 

  דוכן צייר קריקטורות 

 .זיקוקים 

 .דוכני מזון 

  דוכני הפעלה תחרותית נושאי פרסים שיופעלו ע"י הצופים )ברכישת כרטיסיית

 השתתפותם באירוע.גבי : יש לציין כי טרם התקבלה תשובה מהצופים להשתתפות(

  בר למכירת שתייה קלה ואלכוהול.משאית 

  דוכן פיצה 

 .ריהוט נמוך  כמו פוטונים ומחצלות יפוזר בשטח מתחם האירוע 

 שעות. 3-משך האירוע כ 

  אנשים. 500צפי השתתפות עד 

 גב סיגל הינה האירוע מנחת. 

 .ראשת המועצה, רותם ידלין, תגיע לשאת דברים 

 :עלויות .ג

 ₪.  52,000 -כההערכה היא שעלות האירוע תהיה 

מכאן שעל הועד ₪.  15,000המועצה פרסמה כי היא תשתתף בעלויות עד גובה של 

 .₪ 37,000-כלהשקיע סכום של 

 



 
 424אודל אביטן פנה לכל הישובים שעל ציר כביש  שיתוף פעולה עם ישובים אחרים: .2

תקבלה הבשאלה האם ירצו להשתתף באירוע יום העצמאות יחד עם בית חשמונאי. 

 . ד רמב"ם אשר הביעו נכונות ורצון לשתף פעולהתשובה חיובית רק מי

 :להתייחסות נקודות מספר הציגה ם"רמב יד של תרבות ועדת נציגת -זיני אלה

 500לעבור את  עלולואכן שני הישובים יחגגו יחדיו, מספר המשתתפים  במידה .א

 מחמירים יותר לקיום האירוע. אישורים קבלת שיצריךהמשתתפים דבר 

 אירועים שיערכו ישובים כי מסרה אשר המועצה"לית מנכ עם שוחחה זיני אלה .ב

 .נוסף בתקציב יזכו משותפים

 

 :האירוע תקצוב .3

אירוע יום העצמאות הוא ש באומרו, מימון האירוע הסוגיה שלהעלה את  סגיאן ארז .א

, ולמרות חשיבותו נשאלת השאלה האם 2019בלת"מ אשר לא תוכנן בתקציב לשנת 

ארז ציין שאינו שלם עם אישור חריגה  בו סכום כזה.זהו משהו שהועד מוכן להשקיע 

 כזו מהתקציב.

₪  37,000-וכי סכום של כ, האירוע נותן מענה לכלל התושבים ליאת דישון טענה כי .ב

 . הינו סכום שהועד יכול לעמוד בו

ישה מהתושבים לנסות ולהפיק את ארוע יום דרהועלתה שרי גור טענה כי בישוב  .ג

, אולם הוועד יוכל להפיק לקחים שהשנה מדובר בבלת"מ ציינהשרי העצמאות, 

תוך מסגרת את חגיגת העצמאות ללתכנן ולהכניס יוכל וכך יופק השנה מהאירוע ש

 התקציב. 

התרבות ולבחון לדוגמא האם  ליאת דישון טענה בנוסף שיש לבחון את כלל ארועי .ד

מסיבת פורים אליה נרשמו חלק קטן מהתושבים היא מסורת שכדאי להמשיכה או 

להפנות את התקציבים לארוע תרבות אחרים הכוללים מספר גדול יותר של תושבים 

 להורדת עלויות.  אחרים ו/או לשאוף לשיתופי פעולה עם יישובים 

הנו ארוע מאחד ומגבש את כלל התושבים,  כי ארוע יום העצמאות אמרהמור ניצני  .ה

שתות אלכוהול מבלי לנהוג התושב יוצא מהבית ויכול לפגוש את השכן שלו לבלות, ל

 תה. יש בכך ייחודיות שאין במקומות אחרים. אחר כך הבי

 

 :האירוע לקיום אישורים .4

מהמועצה מעין שוורץ הציגה בפני הנוכחים את רשימת הדרישות שהתקבלו עד כה  .א

"א, אישור )ייעוץ של יועץ אבטחה, דרישות של יועץ בטיחות, אישור מדומהמשטרה 

וציינה כי אירוע  (22.3שאמור להתקיים בלקיום אירוע הפורימון )כב"א, ביטוח וכו'( 

יום  וכן יידרשו אישורים נוספים לאירוע .הפורימון קטן מאירוע יום העצמאות

 השימוש בזיקוקין. עקבהעצמאות 

 השגת האישורים הנדרשים לקיום האירוע כרוכה בעלויות נוספות שיש לקחת בחשבון. .ב

  

 

 

 



 
 :סיכום

מימון תעשה פניה דחופה למועצה בבקשה לתקציב נוסף לקיום האירוע וכמו כן עזרה ב .1

( 13.03.2019)סיגל גב ואלה זיני יגשו ביום רביעי  -השגת האישורים לקיום האירועוב

 עם הנושא למועצה.

 -(10%)עם חריגה של עד ₪  37,000 -תקצוב האירועגג למסגרת התקיימה הצבעה על  .2

 :2019סכום זה יוצא מחשבון הועד ומעבר לתקציב לשנת 

 תוצאות ההצבעה:

 בעד  5

 נגד 1

 הוועד יפעל בהתאם להנחיות המשטרה והגורמים המתאימים במועצה.  .3


