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  :משתתפים

 הועדהיו"ר  -   מר יוסי ניסן  חברים:

  ד"ר עופר לוי   

  גב' איריס הררי   

 גב' שגית ביתן   

 מר יניב קובוביץ   

 מר יאיר מרקוביץ   

 גב' דסי גולדפרב   

 גב' אורלי פניה   

 מר לירון אביגזר   

   גב' שוש בית און   

 מר יאיר כהן   

  אורן אהרונימר                

 חברי הועדה -   גב' קרן אוחיון   

 

 מנהל לשכת ראש המועצה -   מר נפתלי אדר   סגל:

 מנהל מתנ"ס להבים -   מר אבי סולימני   

 מנהל יחידת הנוער -    מר עידן שביט 

     

    עו"ד קובי נולדמן  חסרים:

     גב' אוסנת חזן   

     מר שאול דולב   

    גב' סיגל בלילה   

 חברי הועדה -   גב' רוני קמאי   

 

 

 

    

 



 

 

 גב' אלה צרי וזמנים נוספים:מ

 מר רז יפרח   
 

 . קביעת מועד קבוע לישיבות הועדה.1 יום:דר העל ס

 . השלמת דף קשר של החברים.2  

 . אירועים קרובים.3  

 . יזמות ורעיונות חדשים.4  

 . היכל תרבות.5  

 
 
 

 תקציר הדברים!
 

 לאחר סבב היכרות בן חברי הוועדה.
 

 ראש המועצה סקר את תוכנית האירועים הקרובים:
 
 .22.3.19 -תהלוכת פורים שתתקיים ביום שישי ה *
 

 .* הפקת ליל הסדר ישובי
 

 באיצטדיון. 8.5.19* חגיגות יום העצמאות בתאריך 
 
 אומנים מופיעים: עידן עמדי, רוני דלומי.   
 
 

 בהמשך העלו חברי הוועדה מס' נושאים ורעיונות כגון:
 

 בשיתוף נציגים מכל הסייעות והמפלגות הגדולות. * הפקת פאנל לנוער וצעירים בנושא הבחירות לממשלה
 

 יתוף הבנקים לחפיפה והטמעות חשיבות הניהול הכלכלי כבר מגיל צעיר.* אירועים לצעירים בש
 

 * קיום סקר צרכים בקרב האוכלוסיה בנושאי קהילה, ארועים הפקות, הרצאות וכו'.
 

 * קשר עם עמותת פעמונים.
 

 ישובית. * בחינת הרעיון להפקת מימונה
 

 ןספוק - * הפקות נוער בשיתוף וניהול הנוער
 

 פעילות הוועדה יתבצע באופן מקצועי דרך נפתלי ואגף הדוברות והפרסום במועצה. * סוכם כי נושא פירסום
 

 * הוועדה תמשיך ותתכנס בפורום המלא וכן בתתי הוועדות שיטפלו בנושאים השונים.
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 החלטות:
 

 באים:הוקמו הצוותים ה .1
 

 יום עצמאות  ארועי קיץ  צוות גן הציפורים  
 

 קרן אוחיון  איריס הררי   יאיר כהן 
 לירון אביגזר  עידן שביט   לירון אביגזר 
 איריס הררי  יניב קובוביץ    רז יפרח 
 אבי סולימני     

 
עצה ת אדר נפתלי ודוברות המוסוכם כי נושא פרסום האירועים ופעילות הועדה יתבצע באמצעו .2

 באמצעות אתר המועצה בלבד.
 לא יתאפשר פרסום עצמאי לפעילות המועצה.

 
 
 
 

 רשם: נפתלי אדר          


