סיכום ועדת תרבות
23/1/2019
נוכחים
סרג' קורשיא – ראש מועצה
אניק זבליק – יו"ר ועדה
יעל צוקר – חברה
שרהל'ה לוכסנבורג – חברה
אהובה יצחקי – חברה
כרמית נופך – מוזס – חברה
מיכל רוזנבך – חברה
נתי הירשזון – חברה
יעל לב ארי – חברה
אורנה לרר – חברה
שלי ברדה – חברה
פנינה רבינוביץ – מנהלת מחלקת תרבות היוצאת
עדי גולן – מנהלת מחלקת תרבות הנכנסת
אירועים קהילתיים
אניק הציגה בפני הועדה את אירועי הקהילה שעל הפרק
קבלת שבת קהילתית
קבלת שבת קהילתית תתקיים ביום שישי  1.2.19בשעה  17:00במרכז וייל .האירוע מובל על ידי מיכל
רוזנבך ואביגיל נפתלי ובשיתוף רשפון והצופים .הציבור מוזמן להביא אוכל ,תהיי שירה בציבור ,משחקים,
הפעלות וקטעי קריאה
נשף פורים
המסיבה תתקיים בשיתוף מושב רשפון .ביום שישי  .15.3.19המועצה עוזרת במימון חלק מהוצאות
האירוע.
ערב יום השואה
הנושא המרכזי ייקבע בימים הקרובים
זיכרון בסלון
 פורמט הערב כפי שהיה בשנים קודמות .בחירת בתים מארחים ועדים ועזרה ותמיכה של המועצה
בעניינים הטכניים
 צריך לתת דגש לפורמט שקיים בכל הארץ ולכוון את הבתים להיצמד אליו ככל האפשר ולא לגלוש.
ערב יום הזיכרון
טקס באנדרטה -השנה יופק סרט על יוסף רומנו אחיו של מורי רומנו תושב כפר שמריהו.
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השאיפה השנה שחיילים יקחו חלק פעיל בהנחיית הטקס.

ערב שירי לוחמים
חבורת הזמר של כפר שמריהו תופיע בערב
ערב עצמאות
 בשל קיצוצי תקציב לא יהיה השנה אמן מרכזי ,המתכונת תהיי יותר מצומצמת רעיון לעשות הדלקת
משואות קהילתית לאחר מכן הרכב ששר קאברים ובסיום מסיבת ריקודים עם דיג'י.
 נבדקת אפשרות להביא משאיות פוד טראק במקום דוכני האוכל
 מתחם הילדים עובר לדשא שמאחורי בית סניור
המלצות לאירועים נוספים שהועלו בישיבה








לקראת בחירות – לקיים ערב פוליטי עם פאנל של תושבים מובילי דעה
אירוע שבועות  -פיקניק ענק בדשא של בית סניור
סיקרט דינר
הקרנת סרט בסגנון דרייב אין ברחבת החנייה של מרכז וייל ,או על הדשא באנדרטה
סדנת אמן – בגובה העיניים .מפגשים אינטימיים אחד על אחד עם אמנים.
מופע אסף אמדורסקי שר החלונות הגבוהים
לבדוק אופציה לעשות סרטי ילדים או הצגות ילדים בשבת בבוקר

ייבחרו מיני ועדות – אשר יקחו על עצמם להרים כל פרויקט.
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