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 חברי ועדת חינוך תרבות ונוער מושב יציץ: אל
 

 ר הוועד המקומי מר ניסים שמעוני"יו: העתק
 נציג המושב במועצה מר ניסים מימון           

 
 11.4.1.22בות ונוער במושב יציץ תר, פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך

 
 :כללי .א

 : יום שני התקיימה ישיבת ועדת תרבות בנושאים 11.4.1.22בתאריך . 2
 הסכת מסכנות מטכס יום הזיכרון    , אירוע שבועות, בחירת ועדת תרבות חדשה    
  .ל ורעיונות לשיפור הפעילות במושב"לחללי צה    

 

 :חברי הועדה החדשים הם .ב
ר עינת "רוני כחלון ויו, עופרה ארביב, יעל מורצייב, ולאיאריאלה אז, יסמין לוי
 המדבית -דניאל אופנהיימר, ברקוביץ

 

 :אירוע שבועות .ג
יתקיים אירוע שבועות מושבי ברחבת , ..:20בשעה  22.5.22ביום שני ה 

עמדות  2, (אחד לקנים ואחד רטוב, אחד לנוער)מתנפחים  2בתוכנית , המועדון
זה פרחים מנייר .1, באחריות רוני כחלון להביא חיטה -מות חיטהעלו. 2)יצירה 
באחריות שלום בריגה ורני )אוהל בדואי ( זר לראש מפרחים טבעיים. 2, קראפ

הרחבה שבין המועדון  21.5.22כחלון להקים את האוהל הבדואי ביום ראשון ה 
יתות והפ באחריות עופרה ארביב ללוש את הבצק)פיתות בטבון , (לגן הילדים

תחרות עוגות , (המדבית מרבאוהל הבדואי באחריותה של דניאל אופנהיי
עלומןות חיטה אנו מקבלים  2 .שהעוגה אשר מגיע למקום הראשון זוכה בפרס

באחריות עינת ברקוביץ לתאם  –בהשאלה ממר איציק עמירה לצורך תפאורה 
אחריות הזמנות מרדיוס לחומרים ב, מול איציק את הבאת העלומות יום לפני

 .מרדניאל אופנהיי
 

 :מסכנות מטקס יום הזיכרון .ד
לשנה , מה שלא נתן לעשות חזרה כולל ההגברה .23:2ההגברה הוזמנה לשעה 

הבחור של , הכי מאוחר ..:20הבאה יש לדאוג להזמין את ההגברה לשעה 
כל מי שהיה , היה מקצועי והציוד היה מקצועי( .54043523.: אלירן)ההגברה 

 .באירוע וגם כאלה שלא שמעו את הטכס
והירידה ממנה לא היו הכי  ההבמה היתה קטנה מידי וגבוהה מידי והעליי

מבטון כמו שצריך עד הטכס הבאה יש לדאוג במידה ולא תיבנה במה , בטוחים
 .לבמה תיקנית

ההכנות לטכס ובניית הטכס החלו שבוע לפני הטכס מה שגרם לחוסר בזמן ולחץ 
יש לדאוג להתחיל את ההכנות חודש , כמו כן עקב כך לא נסגרו הדברים בזמן

 .לפני
 .יותר מידי אנשים נותרו לעמוד, כיסאות .24הוזמנו 

 .ילדים היה מצויין ומרגש 1+ ער י נו"הטכס בוצע ע
לא היה על כך פרסום מראש ובכל זאת היו , בסוף הטכס בוצע ערב שירי לוחמים

שנה הבאה יש לפרסם את הנושא , שירי הלוחמים היה כחצי שעה, כאלה שנשארו
 !מראש

 



 :פעילות שותפת לילדים ונוער .ה
שנוכל השגת הצעת מחיר למערכת הגברה  כוללת מקרן למועדון על מנת 

 באחריות עינת ברקוביץ -להתחיל את אירועי סרט פיצה לילדים ונוער כמו שצריך
 

לצורך כך אנו , לעשות סקר בין הבתים אלו פעילות היו רוצים התושבים במושב .ו
כ נתפצל ונעבור "אח, צריכים להשיג רשימה של תושבי המושב אם כתובות

 רשימה המועד המקומיאחריות עינת ברקוביץ להשיג . בבתים לצורך הבדיקה
 

 -לבדוק מול ניסים שמעוני אישור לציורי קיר במועדון: שיפור נראות המושב .ז
נבדק אושר ציורי קיר בחלקו החיצוני של המועדון ועל ) –באחריות עינת ברקוביץ 
יבוצע במהלך חודש יוני , יש לבדוק סוגי צבע ועליות( המחסן הגדול מול הכולל

 י ועדת תרבות"יולי ע
 

, במועדון ..:.1בשעה  5.1.22..1בה בנושא הנוער במושב ביום שני ה ישי .ח
 .ל אנו מזמינים גם את חיים כהן רכז בני המושבים"לישיבה הנ

 
 
 
 
 
 
 
 

 עינת       ברקוביץ
 

 בשם חברי הוועדה


