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יו"ר הועד :שלומי מגנזי .חברי הועד :ליאורה אזרחי-ורד ,אורנה לנגרמן ,יאיר קמייסקי ,אורן כהן-מגן ,רותי שטרנברג ,עודד אלוש,
אמיר אזרחי ,חיים קרישפין .חברי ועד שנעדרו :אורי גולדפלם ,בני גרניט5
אורחות :קטיה לס דקל – חברת ועדת תרבות ,שלי ירמיהו – עמותת הורי צורים ,דלית רוסו – יו"ר הנהגת הדסים ,אילנה רייטר.
מזכירת הישוב :לירז ארז .רכזת תרבות :רונית ארליך.
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בחינת אירועי יום העצמאות
לישיבה הגיעו תושבים להציג את עמדתם מדוע יש חשיבות גדולה בהרמת ערב יום העצמאות לצד הפקת
אירוע ביום העצמאות עצמו.
מצד התושבים נאמר:

5.
59
53
56

חגיגת ערב יום העצמאות הינה חלק ממסורת עם ישראל וחשוב להמשיך אותה.
זיקוקים בערב החג זו חויה חשובה וייחודית לגדולים ולקטנים כאחד – גם אלו שלא
מגיעים למרכז הישוב נהנים מהזיקוקים מביתם.
ועדת תרבות המליצה כי באם יתקיים אירוע ביום ,יש לקיים אירוע מצומצם בערב.
בעתיד  -יש להנהיג ערב שמביא לידי ביטוי את הכשרונות הקיימים בישוב – מקהלות,
תזמורות ,חבורות זמר ,ריקודים וכדומה.

חברי הועד הסבירו כיצד הגיעו להחלטה לשינוי הקונספט ביום זה ,שכן ההחלטה לא התקבלה בקלות
והתקבלה בכובד ראש:

 .1לאור מיעוט המשתתפים במהלך השנים האחרונות – תושבים רבים הדירו רגליהם
מערב החג הוחלט לשנות את המתכונת שלא הוכיחה את עצמה.
 .0נשמעו קולות לא מעטים בשנים האחרונות של אכזבה מאופיו של הערב המוצע מצד
תושבים ומצד הועד והמארגנים – הערב מאוד מושקע אבל סובל ממיעוט של
משתתפים.
התקבלה החלטה כי לצד אירועי יום העצמאות יתקיים גם אירוע ערב במתכונת המוצגת
להלן (שינויים יחולו בהתאם לזמינות הספקים) . 5חברים הצביעו בעד 6 ,הצביעו נגד:
ערב יום העצמאות  - 2016תקציב פעילויות ואירועי נוער - 2016
הערכה  -אופציה  - 3מתנפחים ומסיבת קצף חניון צורים
זיקוקים
מומנתקן
אמבולנס * 1
כיבוי אש
ביקורת חשמל
סדרנים
הגברה+די.ג'יי
אבטחה*3
מתנפחים
מסיבת קצף

סה"כ

7,000
1,000
840
1,000
1,000
2,340
1,404
6,300
4,000

₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪

₪ 24,884
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