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 יו"ר הועדה וראש המועצה -   מר יוסי ניסן :  נוכחים   

 חבר הועדה וחבר מועצה - מר עופר לוי     

 חברת הועדה - בית און שוש               

 דהועחברת ה - בלילה  סיגל    

 חברת הועדה - הדס גולדפרב      

 חברית הועדה  - לירון אביגזר     

 

  – פארק הציפורים .1

 שעות של תרומה   ₪130 כל אחד בתמורה ל  10,000סטודנטים שיקבלו מילגה בסך  20השנה יהיו 

 מהם יהיו אחראים על פעילות קהילתית בפארק  2לקהילה. הסטודנטים כבר הוקצו לפעילויות ו 

 . יםהציפור

 הסטודנטים צריכים להגיש תוכנית שנתית של פעילויות שתוצג לתושבים כמענה על סגירה חלקית 

 של פארק הציפורים.

 

  – יום העצמאות .2

   ערב יום העצמאות

לאור הצלחת האירוע שנה שעברה ננסה להישאר באותה מתכונת כאשר יקבע מופע מרכזי ולאחריו מופע  

ע פגישה אופרטיבית לסגירת האמנים. כמו כן בפגישה יש לתת קבתינוסף, כרגע אוספים הצעות מחיר ו

 לנושאים שהועלו כגון: התייחסות

 שנה שעברה התאורה החזקה של האיצטדיון הפריעה לתאורה של הבמה. –תאורה  •

 יש להוציא מכרז/קול קורא להפעלת דוכנים –דוכני אוכל  •

 להקים דוכנים ההועלתה הצעה לתת אפשרות למקסיקני, מוטי שקשוקה והמאפי

 תיבדק אפשרות לדוכן בירה מול השיטור הקהילתי 

 (FOOD RTACKSתיבדק אפשרות של משאיות אוכל )

 ₪. 1500 –עלות הזיכיון לערב כ 

 יש לבדוק הנחיה שתכלול את ערב יום העצמאות ואת העדלאידע. –הנחיה  •

 יום העצמאות 

 א עלות ותלות במנוי.לל יהיה הפנינג משפחות במועדון החברים פתוח לכל התושבים 

 תיבדק אפשרות להרקדה של ריקודי עם באולם הספורט שצמוד לספורטק   –מוצאי ערב יום העצמאות 

 .)יש לבדוק עם מרקיד/ה + הגברה לאירוע(

 

 

 

 



 

 

 

  – שת"פ עם מועדון החברים .3

יש שיתוף פעולה פורה עם הועד החדש ויבחנו אירועים משותפים בחודשי הקיץ שיהיו פתוחים לכל התושבים  

 לבריכה. 50%למועצה ו  50%בתשלום סימלי כאשר חלוקת הרווחים תהיה 

 

 : שונות .4

 הועלתה הצעה לקיים מדורה גדולה עם מספר סיפורים בנושא מורשת קרב.  – ל"ג בעומר •

 

 עדלאידע – פורים •

אור הצלחת האירוע בשנה שעברה השנה הודיע ראש המועצה כי מעוניין לתקצב את האירוע ביותר  ל

 תקציב משנה שעברה.

 יש לקבוע פגישה בין ראש המועצה יוסי ניסן וקרן אוחיון לבחינת הנושא. 

בן היתר יש לבחון את הנושא המרכזי של העדלאידע השנה )הוצע לדוגמא וודסטוק/דיסני/עליסה בארץ  

 הפלאות.

+, 55אנו רוצים ליצור שיתוף פעולה בהכנות עם ביה"ס על ידי המורות לאומנות, הצופים, מועדון  

 מועדון קפה של בוקר.

 יש לבדוק הבאת מדריכה חיצונית לעזרה בהקמת המייצגים. 

בסיום האירוע תתקיים תחרות תחפושות משפחתית נושאת פרסים )לדוגמא: ארוחה משפחתית 

 בוקר משפחתית במאפיה וכדומה(במקסיקני, א. 

יש לשים דגש באירוע להנחיה, צוות שיפוט, הגברה ושימוש בהגברה הקיימת ביישוב באופן קבע על 

 שדרות רימון. 

הודגש כי חייבים להודיע מספיק זמן מראש על מנת לתת לכל הגורמים להערך בהתאם ולא להיכנס ללחץ 

 זמנים. 

 

 ל סדר פסח קהילתי. סיגל הציעה לרכז את הנושא ש – פסח •

 ילתית.ההועלתה הצעה לארגן מימונה ק

 סיגל הציעה להרים אירוע לאור ההצלחה של האירוע בשנה שעברה. –יום האשה  •

 

 

 לסיכום: 

 יש לקבוע פגישות לאירועים הקרובים 

 ראש המועצה + קרן אוחיון בנושא פורים

 ופעים והנושאים שהוזכרו לעיל(מראש המועצה + צוות מצומצם בנושא אופרטיבי של יום העצמאות )

 

 

 

 

 

 לירון אביגזר רשמה:          
 


