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 2017באוקטובר  30ועדת תרבות וקהילה שהתקיימה ב 
 
 

לה לוכסמבורג, מיכל רוזנבך, עינת מור, ’וניק, שרה’אורה הולין, דנה מיצ - משתתפים
 אורלי רבין, יעל צוקר, דרור אלוני, פנינה רבינוביץ.

 ארי, גליה דור, אורנה לרר. -קי גניגר, יעל לביו -נעדרו
   צוקר.ויעל  רוזנבךמיכל  -חברות ועדה חדשותהצגת  .1

 

 .40, 30לגילאי ה הפעילויות הרחבת עולה לדיון נושא  .2

  עולים הרעיונות הבאים:
 ציפורלה. -
  מופעי סטנד אפ: אודי כגן, טום יער, חנוך דאום. -
 "עובדים על זוגיות" של דניאלה לונדון,  -הצגות -
 הסטודיו של יורם לוינשטיין.  -חנות קטנה ומטריפה -
 לברר לגבי הצגה שרצה עכשיו ועוסקת בהפרעות קשב. -
 קסימיליאן, רד באנד.מיין בורדו, מרינה ’אמנים כמו ג: מופעי מוסיקה -

מתגבש רעיון של קונצרט ערב של אחד המוסיקאים הנ"ל במופע בחוץ על הדשא 
 ס, בישיבה על מחצלות , ועם סלי פקניק ."רגל בביה -הקטבמגרש 

. לאחר סיום הבדיקה יועברו הממצאים לחברי הועדה ובמידה כל הרעיונות יבדקו
 וימצא התקציב המתאים הם ימוממשו.

 
 .לקהל הילדים וההוריםהפעילות הרחבת  .3

 רעיונות:
 ענן על מקלהצגה:  -
 התיאטרון שלנוהצגה:  -
לציין בכל  . יש בקשההרחבת מגוון הסרטים לטווחי גילאי ילדים גדולים יותר -

 פרסום לאיזה גילאים הסרט מתאים.
 צ."סרטים להורים עם ילדים בשעות אחהלהמשיך הקרנת  -
 יש מקום להקפיד על סרטים מדובבים?עולה לדיון הנושא של דיבוב הסרטים. האם  -
 טנות טכנולוגיות.ילחשוב על רעיונות לחוגים וקי -
 

 . יום העצמאותערב  .4

 תופיע האומנית קרן פלסבמופע ערב יום העצמאות לבקשת רוב חברי הוועדה 
לבדוק עם ששי קשת אם  מבקשים  ששי קשת. יופיע הזמר ערב שירי לוחמיםב

 .ניתן לשלב במופע שלו זמרים מהקהילה
שוב עולה הנושא של הצפיפות והתורים למתקני הילדים בערב יום העצמאות. עולה  -

 כפ"ש. לאחר דיון הרעיון נדחה. שאלה אם יש לתת עדיפות בדרך כלשהי לתושבי
 (Party people) , לפני קרן פלס.COVER -רעיונות ללהקת חימוםמבקשים  -
 יש להמשיך במסורת של הופעת ילדים לפני המופע המרכזי. -
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 ".סרטים מנצחים באמנות"  סוף שבוע של יתקיים בסוף נובמבר . 5
 בשיווק הארוע. ולעזור מבקשים מחברי הועדה לפעול

 
 

 סרטים  .5

 הבאים: רעיונותמעבר לסדרות הקיימות עולים ה
 להביא סרטי מתח/פעולה עכשוויים פעם בחודש. -
 ערב של סרט נשים בנעלי בית. -
 

  מחשבות ורעיונות לחידושים. - ספריה. 7
 שינוי מבני ותוכני.. 21-לעבוד על תוכנית להתאמת הספריה למאה ה -

 לדיגיטלית.תוכנית להעברת חלק מהספריה 
 רעיונות:-

 חדר שקט לעבודה. 
 חדר חוגים למבוגרים )ללימוד שפות?(

 קורסי הכנה למבחנים לתלמידים בליווי תלמיד בוגר או מדריך.
 
 . קט רוני לבביפרוי. 8

מיחזור. שיתוף צופים  היצירה שלו מבוססת על. תערוכה וחדר בריחההאומן מתכנן 
 ונוער.

 הנוער ואינו תלוי בתערוכה של האומן.חדר בריחה מתוכנן בבית 
 
רוצים למצב את המקום כחלל תצוגה לאמנים  -ברחבת הכניסה למרכז וייל תערוכות. 9

 צעירים.
  

 והמשך תוכניות לשנה הקרובה. התחלת שנהשל פנינה על . דיווח 10
 

 . )קבוצות ווטסאפ(.שיווק! שיווק! שיווק! בעיקר בקהלים של הכפר. 11
 

בבוקר. הודעה  11.00לשנות את שעות המפגש של הועדה לום רביעי בשעה . מבקשים 12
 לעידכון מועדי המפגשים הבאים תצא בניפרד.

 
 

 סיגל זוז. יו"ר הועדה. -רשמה
 


