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 סימוכין: ועדת תרבות                

 

 11111/11פרוטוקול ועדת תרבות וספורט מתאריך 

 נוכחים:

 יו"ר הועדה –מר עאמר חוסיסי  .7

 חבר הועדה –מר מועין חלבי  .4

 חבר הועדה  –מר עטרללה דקסה  .3

 חבר הועדה –מר סאאד חלבי  .2

 מ"מ מזכיר המועצה –מר דאהש חלבי  .5

 

 עאמר חוסיסי:

 החודשים האחרונים. שלנו ליישם את התוכנית לחות תרבותית רחבה ברחבי הישוב, הצישנה פעיל

 

 מועין חלבי:

היתה מעורבות של התושבים מכל הגילאים , כמו כן היתה גם פעילות  לראשונה בתולדות הכפר התבצעה פעילות תרבותית בצורה עניפה ורחבה,

 במרכז התרבות ובבתי הספר שהביאה ברכה ותוכן טוב.

 

 עאמר חוסיסי:

 הועדה ממליצה לראש המועצה לקיים פעילות בתדירות גבוהה יותר.

 

 עטאללה דקסה:

 לנוער. ממליץ על מופעי מוזיקה פעם בשבוע בשעות הערב, וצריך לעשות פעילות

 

 מועין חלבי: 

 צריך לעשות מסגרות לפעילות הנוער.

 

 סאאד חלבי:

 .צריך לעשות פעילות בבי"ס לפי שכבות, חוגים של חינוך לא פורמאלי 

 

 עטאללה דקסה:

 צריך לארגן אירועים לנוער בבי"ס. 

 

 סאאד חלבי:

 ת נוער אחרות .ותנועת הצופים ותנועלות תרבותית בלתי פורמלית, דוגמת ממליץ לבחון הקמת מסגרות לנוער לפעי

 

 מועין חלבי:

 הפעלת  ילדים בתחום הספורט , הרבה ילדים יש להם יתרונות בתחום הספורט .

 

 עאמר חוסיסי:

 סל, ישנה קבוצת כדורעף לנשים .רתלמידים מתאמנים כדו 781ישנה בעיה של מתקנים.  
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 מועין חלבי:

 החינוך הקצה שעות ספורט , צריך להכניס כמה שיותר אנשים בענפי ספורט שונים. פעם הקמתי כיתת ספורט בבי"ס , משרד

 

 עאמר חוסיסי:

 ממליץ שיהיה גורם מקצועי שיכין תוכנית בתיאום עם הועדה, התוכנית תהיה כוללת ומטרתה שילוב ילדים בענפי ספורט שונים.

 

 סאאד חלבי:

 על זה צריך לעבוד.שנה  ו 78עד  75החוליה החסרה היא פעילות לגילאי 

 

 עטאללה דקסה:

 קיימת בעיה רצינית בין מכבי להפועל דליה.

 

 עאמר חוסיסי:

 לא נעבוד מול הקבוצות בהיבט פוליטי.

 

 

 

 

 מ"מ ראש המועצה –רשם : דאהש חלבי           

 

 העתק:

 ראש המועצה –מר רפיק חלבי  -

-  

 כל הנוכחים -

 

 

 

 

    

 

 

 

  


