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לכבוד:
תושבי מושב יציץ היקרים.

הנדון :ועדת תרבות במושב יציץ – מידע לתושב
 .1בימים אלה הוקמה ועדת תרבות במושב יציץ שמטרתה להעניק תכנים תרבותיים
במושב הן למבוגרים והן לילדים.
 .2הועדה מונתה מטעם הועד המקומי במושב ,וקיבלה את האישור לפעול מטעם מר
ניסים שמעוני ,יו"ר ועד המקומי במושב יציץ.
 .3חברי הועדה מונים שבעה חברים ,חברי הועדה הינם כדלקמן:
ניסים מימון ,אשר דבש ,אורן קדוש ,שמעון עידן ,אסתי שניאר ,דקלה חדד ,תקווה
סעדה.
 .4הועדה קיימה מס' ישיבות ובהם הועלו מס' דברים ,קרי נושא ליווי הסעות
תלמידים ,מועדון היישוב ,אירועי חנוכה ,גני שעשועים ,מגרש הספורט ,אירועים
למבוגרים ותקציב תרבות שיעמוד לרשות הועדה לצורך פעילויות שונות.
 .5להלן פירוט הישיבות והחלטות הועדה בדברים שפורטו לעיל:
א .הסעות לבית ספר "גוונים"  -הנושא המרכזי ביותר שלשמו קמה הוועדה
מלכתחילה הינו נושא ליווי ההסעות ,המצב הינו בלתי נסבל ,ישנם התפרעויות
רבות בהסעה ואלימות של תלמידים אשר מסכנת את בטיחות הילדים בהסעה
במהלך הנסיעה.
ב  13/12/11התקיימה ישיבה בראשות מנהלת ביה"ס הגב' עדי מינץ ,סגנית
מנהלת ביה"ס (אחראית ההסעות) הגב' חווי ,יו"ר מנהל החינוך איציק יוחנן,
מנהל התחבורה מר רפי כהן וחברי וועדת התרבות המושבית ,בישיבה הוחלט
כי מיום ה'  15.12.11יתבצע ליווי של מבוגר בהסעות התלמידים של מושב
יציץ ,מימון הליווי של החודש הראשון בלבד ימומן ע"י הועד המקומי ,לאחר
מכן המימון יתבצע ע"י ההורים ובהשתתפות הועד המקומי.
בפגישת עבודה של וועדת תרבות עם מר ניסים שמעוני שהתקיימה לאחר
הישיבה בביה"ס ,הוחלט לקבל את המלצות הישיבה וההחלטה זכתה לאישור
הועד המקומי.
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ב .מועדון תרבות  -מועדון היישוב נמצא בימים אלה בשיפוץ ,לאחר סיום השיפוץ
ייקבעו תקנות שמטרתם לשמור על המקום ,תקנות אלה ייקבעו ע"י הועד
המקומי בשיתוף ועדת תרבות ,כמו כן ייצא מכרז מסודר ע"י הועד המקומי
לאחראי מועדון ומגרש ספורט שתפקידו יהיה שמירה ואכיפת התקנות
שייקבעו.
ג .גני שעשועים  -לאחרונה בוצע שיפוץ בגני השעשועים ברחבי המושב וכן
במגרש הספורט בהם הושקע כסף רב על מנת להביאם למצב הנתון היום,
התושבים מתבקשים לשמור על השטחים הציבוריים .ישנם מספר ליקויים
(חלקם בטיחותיים) שבכוונתנו לדרוש את תיקונם.
כמו כן נבחנת אפשרות להתקנת מצלמות בשטחים הציבוריים בכדי למנוע
ונדליזם.
ד .פינת המיחזור – לאחרונה שופץ ונבנה מתחם מיחזור חדש מול המכולת,
המקום מטונף ופסולת שאינה למיחזור נזרקת שם ,בקרוב יוצב שילוט
מתאים ,אנא השליכו פסולת למיחזור בהתאם לפחים שמוצבים שם (נייר,
קרטון ,פלסטיק ,ביגוד ישן).
ה .אירועי חג החנוכה  -לידיעתכם במהלך חנוכה יתקיימו שלושה אירועים
כדלקמן:
 )1ביום  22.12.11יתקיים אירוע לנוער שיכלול  -תהלוכת לפידים במושב
ולאחריה טקס הדלקת נרות וחלוקת סופגניות ,אירוע זה ממומן ע"י הועד
המקומי.
 )2ביום  25.12.11תתקיים פעילות לילדים בגיל הרך במקום יתקיים טקס
הדלקת נרות וחלוקת סופגניות ,אירוע זה ממומן ע"י הועד המקומי.
 )3ביום  26.12.11אירוע למבוגרים  -ביקור במוזיאון "יהדות לוב" באור
יהודה ,לאחר מכן ארוחה במסעדה ,אירוע זה מטרתו גיבוש של תושבי
המקום ,ישנה ההרשמה אצל ניסים מימון ותקווה סעדה ועלות הסיור הוא
 ₪ 70לאדם .האירוע מסובסד ע"י הוועד המקומי.
 )4נציין כי לכל האירועים שצוינו יוצאות הודעות מסודרות בלוחות המודעות
והן מופיעות באתר האינטרנט של המושב.
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ו .אתר אינטרנט מושב יציץ -בימים אלה יצא לדרך אתר אינטרנט של מושב
יציץ אתם מוזמנים לגלוש ,האתר בבנייה ,ככל שתגלשו יותר כך ה"עכביש" של
גוגל יסרוק אותו והוא יעלה בגוגל כשתקישו יציץ .באתר מופיעים מבזקים,
הודעות והוא ישמש אותנו לחיזוק הקשר של הנהגת המושב עם התושבים.
כתובת האתר (הכתובת זמנית כרגע לשלב ההרצה):
www.moshav-yaziz.me.livepage.co.il
ז .תוכנית תרבות לשנת  – 2102בימים אלו אנו שוקדים על פעילות תרבות וחינך
לשנת  .2012המטרה היא לקבוע תוכנית שנתית מתוכננת ומתוקצבת על מנת
שכלל התושבים יוכלו ליהנות ממנה (הצגות לילדים באופן שוטף ,הרצאות
למבוגרים ,טיולים מאורגנים ,סיורי מורשת ,מסיבות ותהלוכות לחג) תקציב

ח .אנו חברי הועדה מבקשים מציבור התושבים לשתף עימנו
פעולה ,על מנת לשפר את איכות חיינו ואיכות חיי ילדינו ,עזרו
לנו להפוך את המושב לטוב יותר.

בכבוד

רב

ועדת תרבות מושב יציץ
בשם וועד מקומי יציץ
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