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 2/02/22021  יציץ מושב ונוער תרבות, חינוך ועדת ישיבת פרוטוקול

 

 :כללי .א

 בנושאים תרבות וועדת ישיבת התקיימה  ,מוצאי שבת, /1//1101/0  בתאריך .1

 . כליליים ותכנון תקציב שנתי

 .המושב במועדון התקיימה הישיבה ./

דניאל , רוני כחלון, שמעון גואטה, אורן קדוש', נת ברקוביץיע: בישיבה השתתפו .1

 .תהילה אלפי, שלום בריגה, יימראופנה

לו בישיבה ואשר יש להציג סטאטוס עדכני לגביהם להלן סיכום הדברים אשר ע  .ב

 :בישיבת ועדת תרבות הבאה

 :אחזקה .1

 שלום בריגה: אחריות   -שכפול מפתחות חירום למועדון   (א

 שלום בריגה: אחריות  –הוספת תאורה חיצונית לרחבת הדשא של המועדון  (ב

 שלום בריגה: אחריות  –תיקון תאורה במגרש הספורט  (ג

אורן קדוש : אחריות   -תיקון ליקויים ובניית תאורה במקום  –מגרש המשחקים  (ד

 שמעון גואטה+ 

ובמידה ולא . הצגת הצעת מחיר לתיקון מערכת ההגברה ואישורה מול הועד המקומי ./

שמעון : אחריות  –ניתן לתקן יש להציג הצעת מחיר לרכישת מערכת הגברה חדשה 

 גואטה

המקומי בנוגע לשיפור רחבת  קביעת פגישה משותפת בין ועדת התרבות לועד .1

 רוני כחלון: אחריות   -הטקסים ליד מזכירות המושב 

 –תרבות ונוער והצגתו בפני הועדה והועד המקומי , לוועדת חינוךתכנון תקציב שנתי  .4

 רוני כחלון: אחריות 

תהילה +  דניאל אופנהיימר: אחריות  –תכנון פעילות לחג החנוכה לילדי המושב  .5

 אלפי

 תהילה אלפי: אחריות   -תכנון פעילות חנוכה למבוגרים  .6



דניאל : אחריות  –בניית עלון בנושא חינוך ותרבות אחת לחודש והפצתו לתושבים  .7

 אופנהיימר

: אחריות   -והפצה בקרב תושבי המושב ' קיום חוג זומבה במועדון המושב מדי יום ג .8

 תהילה אלפי

  -והפצה בקרב תושבי המושב ' די יום אקיום חוג זומבה לילדים במועדון המושב מ .9

 תהילה אלפי: אחריות 

ארגון הרצאות בנושאים שונים , במועדון המושב' מדי יום א" מועדון נשים"קיום  ./1

 תהילה אלפי: אחריות   -והפצה בקרב נשות המושב 

 .לטיפולכם .ג

 ,בברכה .ד

 

 רוני              כחלון

 הוועדה חברי בשם


