
 

 

 

 

 20.7.2015 פרוטוקול צוות תרבות מועצתי

שיק )קלי"ה(, תהילה שטראוס )אבנת( דודי -: חנה מזרחי ועירית שחר )אלמוג( יפית נעימי ועינב בראוןנוכחים

 שמש וחלי פריד )מצפה שלם( אורית הרשטיג )מועצה(

 

 

התרבות. על  הוצא סקר שביעות רצון לתושבי האזור בנושאשל הצוות בעקבות הישיבה האחרונה 

 איש מתושבי המועצה ובהתאם לתוצרי הסקר התקיים הדיון.  104הסקר ענו 

 להלן עיקרי הדברים:

  התקיימה הגרלה בין ממלאי השאלון. בפרס הראשון במנוי זוגי שנתי לפעילות התרבות

רון סיני מורד  AHAVAבקיט מוצרי  זכתה שרה דמרי מאבנת, בפרס השני והשלישי זכו

 שיק מקלי"ה.-בראון יריחו ועינב

  )התקיימה סקירה קצרה של תוצרי הסקר )חומר מקדים נשלח לכל הצוות טרם הישיבה 

 בלבד,  ₪ 200,000 -התקציב הכללי של מחלקת התרבות )ללא יום העצמאות( עומד על כ

וכן  מהשורה הראשונה.מעט פעילויות איכותיות  התקבלה החלטה עקרונית לקייםומכאן 

 יות ולוותר על חלק מהאירועים.לבצע סדרי עדיפו

  רועים הבאים: חג הגדיד, טיול מועצתי יהוחלט לקיים את האבתחום האירועים המשפחתיים

ויום העצמאות. את חגיגות פורים המועצתיות הוחלט לא לקיים השנה. ההנחה היא כי החג 

וע נוסף. את עמוס באירועים הן יישוביים והן במערכת החינוך ואין צורך ממשי לתושבים באיר

כמו כן ננסה לשלב  ת חידוש המסורת של הטיול המועצתי.התקציב נוכל להשקיע לטוב

 עדה, חידון, בתים פתוחים ועוד.. באירועים אלו הצעות שקיבלנו מהתושבים בסקר כמו: צ

 נמשיך בחוג המטיילים "שבילים" ובפעילויות ייחודיות לאזור ים המלח.

  להכניס לתוכנית מופע סטנדאפ/בידור, הרצאה מקצועית בתחום פעילות למבוגרים הוחלט

, לצמצם את "על גלגלים" לסיור אחד )המענה יהיה גם באמצעות הטיול האזורי והן חיצונית

, סרט ומפגש עם הבמאי, כיתת אומן/מופעי מוזיקה קטנים. וכמובן  ימי כיף לגברים ולנשים(

המשך המסורת של סדרת "אחד משלנו", ערבים עם תושבים מהאזור אשר עושים זאת 

 יום כיף לנשים, יום כיף לגברים. בהתנדבות.

  הצגות  2בתחום התרבות לילדים, שביעות הרצון הכללית הייתה גבוהה, גם השנה יהיו

היו פניות לגבי פעילויות לבני נוער,  יות וגדולות, ובנוסף נוסיף מפגש עם סופר.ילדים איכות

 במועצה, מחלקת חינוך היא זו שעוסקת בקהל זה ופניות אלו הופנו לשם.

 לקיים חוגים למבוגרים. מחלקת התרבות לא ערוכה במשאבים וש גדול ביקהיה  בסקר

צה להקמת מרכז קהילתי )מתוכנן של המוע תכניותהקיימים להפעיל מערכת חוגים. יש 

( ובו כמובן שיפעלו גם חוגים למבוגרים. המחלקה יכולה לעזור בעזרה שיווקית 2016לשנת 

קבוצות  2למועצה איש.  15פעילות במידה ותהיה קבוצה שתמנה מינימום פיזי לובמקום 

 רשמיות: חבורת הזמר וקבוצת התיאטרון. 

 רועי התרבות הגדולים ובפרט ליום העצמאות ילא הוחלט לקיים ישיבת צוות בנושא תכנים

 טרם ישיבה בצוותי עבודה קטנים.,

  ברמה השיווקית הוחלט להוציא לוח שנה גדול יותר שניתן לכתוב בו )תלוי תקציב( ולשקול

 להוציא חוברת אחת לרבעון או ניוזלטר חודשי אינטרנטי במקום חוברת הפעילות השנתית.

 ת תפקידה במועצה, תודה לה על העשייה הרבה והצלחה בהמשך עדכון: ענת ברוכי סיימה א

הדרך. את תפקידה בתחום התרבות דנה כהן תבצע בצורה חלקית, עד למציאת פתרון 

 קבוע.

 

 כתבה: אורית הרשטיג


