מועצה אזורית לב השרון
בני דרור – גאולים – גנות הדר – חרות – ינוב – כפר הס – כפר יעבץ – מרכז כפרי יעף –
משמרת – נורדיה – ניצני עוז – עזריאל – עין ורד – עין שריד – פורת – צור משה –
שער אפרים  -תנובות
09/04/2017
פרוטוקול ועדת תרבות אזורית מיום 29/3/2017

נוכחים :חרות-שרון אוריאלי ,כפר הס-אבי זילברשטיין ,עין ורד -יעל אוליניק ,עין שריד-הילה
וילמובסקי ,כפר יעבץ –שלומית רובין ,בני דרור -ניר אביב ושושי לוי ,גאולים-רינת יוסף ,ניצני עוז-
אילת גלאם ,נוג"ה-שרון סיון ,נורדיה-רבקה פינקלשטיין  ,צור משה -אבי אטיאס ,חנה דילר ,מילי
יפרח ,מדלן זקר ומלכה מור
תנועת המושבים-שושי נשר מאגף חברה וקהילה
מועצה אזורית –רותם עמוס ,הדסה רוסו ,לימור אוזן נוי ומרב מגן

להלן הנושאים בהם דנו בישיבה:
רותם עמוס מנהלת המחלקה לנוער וחינוך משלים והדסה רוסו נציגת פורום נשים הציגו את
פרויקט ":חיים בלב השרון " ופרויקט "במזל דגים"
הפנינג קהילתי "חיים בלב השרון" כמיטב המסורת גם השנה  ,זו השנה השישית אנו מקיימים את
האירוע "חיים בלב השרון" אירוע התרמה של קהילת לב השרון בשיתוף עם עמותת חיים למען
ילדים חולי סרטן.
השנה האירוע מתקיים ב 10.5.17מצורף קובץ פרסום ראשוני שמבקש לשמור את התאריך ,אנא
פרסמו בכל אמצעי הפרסום העומדים לרשותכם
פרויקט "במזל דגים" נכנס להילוך גבוה לקראת חג הפסח
בלב השרון מבשלים ארוחות חג למשפחות נזקקות
צוותים מתוכננים היטב של פורום נשים לב השרון ועוד מתנדבים ,בעיצומן של ההכנות:
איתור תורמים שונים ,איסוף מוצרים אשר נתרמו באהבה מחקלאים ,קונדיטוריה ,חנות כלים ועוד
רבים וטובים שתרמו מכספם ומזמנם .קניות ,הכנות ועוד ,כאשר הכל מתכנס בסופו של דבר ליומיים
מרוכזים של עבודה נמרצת במטבח הדיור המוגן "פרוטיאה בכפר" בסוף השבוע הבא 7-8/4/2017
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שושי מאגף חברה וקהילה בתנועת המושבים הציגה את :
'שריגים"  -תכנית של תנועת המושבים ותנועת הנוער 'בני המושבים' ,הפועלת לפיתוחן וקידומן
של הקהילות במושבים .התכנית מבקשת להעצים קהילות השואבות את פעולתן מן התרבות
הישראלית יהודית ומן המסורת המקומית ,אשר מקיימות פעילויות מגוונות רב גילאיות על פי לוח
השנה העברי  -חגיו ,מועדיו וטקסיו
קבלנו כעת את החוברת העוסקת בנושא" הימים הלאומיים" וטעמנו ממנה קצת .
(לישובים שלא נכחו בישיבה ,שלחתי את החוברת למזכירות הישוב בדואר ,לכבוד ועדת תרבות)
ביקשנו ושושי מטפלת בנושא שכל החוברת תהיינה נגישות לשימוש אינטרנטי לטובת כולנו
(נעדכן כשיעלו באתר התנועה) והובטח לנו שהנושא בטיפול .
אבי זילברשטיין ביקש משושי להעביר מסר בתנועה ולבחון אפשרות את הסמינר הארצי שתוכנן
לינואר לפעילי תרבות ולא התקיים ,לקיים במסגרת של יום מרוכז עם עדיפות לסופ"ש (לטובת
מרבית המתנדבים שהם אנשים עובדים)
אבי אטיאס הציג את הפעילות העניפה בתחום התרבות בצור משה  ,נשלח בהמשך מצגת בנושא
ופירוט שביקשנו בנושא פרויקט :משפחה מפנקת.
מודים על השיתוף –זוהי המהות של למידת עמיתים.
בדיון לגבי אירועי התרבות ברמה היישובית והאזורית הוחלט:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

הקמת פורום  whats upלוועדות תרבות (עד  2נציגים מישוב בקבוצה)
הפרסומים מהמועצה יועברו בדוגמת קובץ פעילות חודשית מרוכז (עד  20לכל חודש
יעברו הפרסומים של החודש העוקב)
הקובץ ישלח גם לוועדים וגם לפורום התרבות האזורי ונציגי התרבות מהישובים יעבירו
לקהילה
ביקשנו מנציגי הישובים לוודא שהפרסום עובר גם במייל לתושבים דרך המזכירות.
התבקשנו להשתדל לקיים אירועים כמה שיותר קרוב לבית ולא בכל באשכול בדרור.
להקפיד שבועיים לפני פסח לא לשבץ פעילות כלל
להקים לוח תרבות אזורי שהמועצה תכניס מוקדם ככל הניתן את האירועים שלה על מנת
שהמושבים ייקחו בחשבון את ההיצע ולא יהיה חוסר תיאום בתאריכים .לכל מושב יהיה
נציג אחד מורשה לשתול את אירועי המושב בלוח זה.
חג שמח וחופשה נעימה לכולם

העתק :פנינה אמויאל משה -מנכ"ל המועצה
רותם עמוס-מנהלת המחלקה לנוער וחינוך משלים
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