
 
198.7. תאריך:  

 

 :סדר יום

  .תיק התרבות תמחזיקחברת מועצת העיר ו -פתיחהדברי  .1

: פסטיבל נושפים, פסטיבל שכולו ספר, פסטיבל אפוס ופסטיבל 2019יוני -סקירת פסטיבלים מאי .2
 מנהל אגף תרבות וכן דיון בנושא. -צבע בעיר

 מנהל אגף תרבות. -קיץ אירועיסקירת  .3

 דיון בנושא פרסום אירועים. .4

 העלאת הצעות על ידי חברי הועדה לבחירת נושא לקידום הועדה. .5

 .בפייסבוק הישיבה צולמה בלייב*** 

 :עיקרי דברי המשתתפים

הנגשת התרבות לכל תושבי ותושבות  -הצגת החזון של ועדת תרבות .והצגת סדר יום דברי פתיחה :עדי
כל  אמנות במרחבים הציבוריים כמנוף להעצמה קהילתית וחוסן חברתי.והנכחת ההעיר בכל רחבי העיר 

זאת, בצד טיפוח מצוינות באמנות ובתרבות, יצירתיות וחתירה להוות מוקד משיכה של כלל אזור השרון. 
 בור. והכל מתוך שותפות אמיתית של כל בעלי העניין והצי

 :עדכונים על פעילויות תרבות בעיר

לסיבוב קונצרטים, התזמורות שלנו לרוסיה  ומורים/ות נגניות, נגנים 70יצאה משלחת של  -קונסרבטוריון
שלישי, כלי הנשיפה זכו במקום השני וכן פרס זכו במקומות מכובדים ביותר. כלי הקשת זכו במקום ה

-אל. קונסרבטוריון כפר סבא מוביל ברמה הארצית, לומדים בו כקרנימצטיינת לנגנית הסקסופון תמר 
תלמידים החל מבית ספר מנגן, תזמורות, מגמות מוסיקה בכל העיר, מקהלות, הרכבי רוק, פופ וג'אז  7000
  מחול.בלימודי וכלה 

ראש העיר רפי סער, יאיר  -למי שמסייע כל העת להצלחת המפעל הזה וכן למשלחתאני מבקשת להודות 
יתי צחר, סגן מנהל מנהל הקונסרבטוריון ומנצח התזמורת עופר עין בר, מנכ"ל העירייה אמשיח, 

הקונסרבטוריון ומנצח תזמורת כלי הקשת שמעון ויינריד, מנהל תחום הג'אז בקונסרבטוריון אלכסנדר 

  2/2019 ישיבה: מס'תרבות         :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :    23.7.19 נערך ביום:

 אסף גולן נרשם ע"י : עו"ד עדי לוי סקופ -יו"ר הועדה נוהל ע"י:

שמות חברי 
 הוועדה

 הנוכחים:

רמי סובעי, יעל תמרין, עמוס טלי איסקוב, גלית דובין, עמיחי אלפרוביץ,  עדי לוי סקופ, אורית ישכיל,
דורית ברק, גלי מיטל ון בורן,  שטרית, אופק הלפרין, לירית שפיר שמש, ציפי בירן, בת שבע האס,

 שפיר, אלי חיון, אתי בוים, ערן ורנר.

שמות חברי 
שלא  הוועדה

 :נכחו

 מיכל סוויד,  שירן לירן, לורו שוויד, דורי קליין,ענת הרשקו,  קרן גרשון חגואל, נועה אייזן, יעל לוגסי,
 .ירמי קדושי

 וזמניםמ ותשמ
 :שנכחו

 מנהל אגף תרבות, מנכ"ל החברה לתרבות הפנאי. -יאיר משיח

 מזכיר הועדה. -אסף גולן

 מתמלל.-אורי אוריאן

 העיריה,  סגן מבקר העירייה ועדות /תרכזמשתתפים,  תפוצה:



 
)סשה( קנצברג, ומורים ועובדי הקונסרבטוריון הניה רוגק, גנדי פומברג, תמי רגב, אבשלום שריד וקב"ט 

 המשלחת ירון יופה. 

. 2 . הרחבת הפעילות1יעדים:  3הצבנו   יימו הופעות סיום שנה של כל השלוחות וכןהתק בתחום המחול
 -למנהלת מחלקת המחול בקונסרבטוריוןאני מבקשת להודות . איזון מגדרי. 3הגדלת מס' המשתתפים, 

 למחול, המלוות במחול ולכל צוות הקונסרבטוריון המסור. והמורות ן סטוק, לכל המוריםקאר

, אנחנו רואים חשיבות ה נירקיו"ר אגודת הסופרים עו"ד צביאבקש לעדכן על מפגש שת"פ עם  -ספריות
 רבה בנושא וכבר לאירוע הקיץ הכנסנו ערבי שירה ספרות וזמר.

דוניות אנו עובדים על שיפורים בנוגע לצהרונים, הקמת פרויקט של מוע -חינוך משלים, מצוינות והעשרה
, התכנית חושפת את ו'. תכנית "יולי שמח" בגני הילדים זוהי השנה השלישית לתכנית-לשכבות גיל ג'

גלריה, תאטרון, תעתועי -מוזאון, אמנות פלסטית-צבעים מעולם החיתחומים: מוסיקה,  6הילדים ל 
 זוהי דוגמא לתכנית מצליחה שנרצה להרחיבה לתחומים נוספים. ארטקיימא ומחול.-דמיון

 -ורי סטודיוכתערוכת בי התקיימו מס' תערוכות: -(גלריה עירונית, בית האמנים-בתי תרבות )בית רייזל
תערוכה יפה המדברת על  -של אמן בעירו תערוכה מהפנטת בה מוצגי וידאו מעניינים. תערוכת ימי התום

תהיה לנו אוצרת לגלריה. רעיון לפרויקט לועדת תרבות להפוך את  הקשר שלנו לחוויות של פעם. בקרוב
 בית רייזל למוקד קהילתי, המתחם נהדר עם שטח גדול.

הריצו הצגה בשם "מה אתם רוצים מהילד", נדרש לבחון כיצד מרחיבים את  -תאטרון אנסמבל כפר סבא
  הפעילות.

 יתקיים טקס פרסי אופיר של האקדמיה הישראלית. 22.9.19בתאריך  -היכל התרבות

יצאה משלחת של נגני התזמורת לפסטיבל בקזחסטן ובהמשך יהיה  -""סולני ישראל התזמורת הקאמרית
ביקור גומלין של התזמורת  הלאומית של קזחסטן בישראל. פעילות התזמורת נתמכת על ידי משרד 

 התרבות והספורט.

מבקשת להדגיש כי חברי הועדה מתבקשים להגיע ולהשתתף באירועי התרבות בעיר ולסייע בהפצה 
קהילתית )כל אחד בהתאם לרצונו(. לאחר מכן ניתן להעביר הערות/הארות במייל לאסף. אסף ירכז את 

 כל ההערות למייל אחד בלבד שישלח לחברי הועדה או ידון בועדה. 

מסביב על עבודתם הברוכה  עובדי האגףוכל  התרבות מר יאיר משיחנהל אגף למאני מבקשת להודות 
. אנחנו ניפרד של עשייה ברוכה שנים 11-לשעון. למי שלא יודע יאיר מסיים עבודתו בסוף אוגוסט לאחר כ

 ונעבור לסקירה של האירועים בעיר. .מיאיר בישיבתנו בספטמבר

, הפקת מקור שנתמכת ע"י משרד התרבות והספורט, 80-ים מופע שנות המחר בכיכר העיר יתקייאיר: 
 )אדם, שרי, להקת רוקוויל..(, חשוב מאוד שתגיעו. 80-להקה וזמרים שהיו בולטים בשנות ה

 :)מצגת( פסטיבליםסקירת אירועים ו

הגלריה, יש זוהי תערוכה שמתקיימת מנסיבות טרגיות בשונה מתערוכות  -תערוכה לזכרו של הדר גולדין
 בה משמעות קהילתית וזו הפעם השנייה שהתערוכה מוצגת בבית ספיר.

, בעבר זה היה פסטיבל נושפים כיום שילבנו כלי קשת, 30-זהו הפסטיבל ה -פסטיבל לביג בנד ותזמורות
 תה מלאה מפה לפה.יתה הצלחה רבתי, הכיכר היירוק פופ, ג'אז ומחול, אירחנו את יוני רכטר, הי

זהו פרויקט יוצא דופן, המחבר את חוגי המוסיקה בגנים למופע סיום  -(תזמורות פסטיבלמלק )חקונצרטף 
 עם הסברים.

 .נתן מענה לצורךבחצר השוק ו אירוע שאורגן מרגע לרגע -אירוויזיון

. זוהי קסים הנותן מענה לטעם הכפר סבאיזוהי השנה החמישית, פסטיבל מ -טנגו כפר סבאפסטיבל 
 פסטיבל המחול בכרמיאל.אלטרנטיבה ל

 אשתי רקדה באירוע הסיום. רמי:



 
 פגשתי מישהי שבכל שנה מגיעה לפסטיבל. צפי:

דוגמא לשת"פ עם קיימות, חנות שמעסיקה אנשים עם צרכים  -פסטיבל שכולו ספר המשך סקירה: יאיר:
מיוחדים. מחירי הספרים שנמכרו היו נמוכים, סדנאות של מיחזור, מפגש עם סופרים רם אורן ואשכול 

 לילדים, מופע, פעילויות קהילתיות שעונות על הצורך של אנשים שמגיעים לכייף.נבו, פעילות 

הפסטיבלים מתקיימים במרכז העיר ולא ברחבי העיר. בנושא של פסטיבל שכולו ספר בשל רוב  עדי:
הקהילתיות שלו, עולה השאלה האם נדרש טוויסט לפזר אותו ברחבי העיר ולהוציאו לאירועי רחוב, 

 ה במרחב הציבורי, גינות מספרות או אוטו גלידה עם ספרים.ספרייה וקריא

 נשמח לקבל רעיונות ולשמוע הצעות חדשות.

 מה היענות הקהל שהיתה לפסטיבל? צפי:

טרפיק רציף במדרחוב. שבוע הספר זהו אירוע שנכשל ולכן אגודת המו"לים הפסיקה אותו. יאיר: 
 האלטרנטיבה שמצאנו לנכון היא פסטיבל שכולו ספר.

עקרון של פסטיבל זה הוא טייקאוף של מה שקורה בתל אביב, בו מוצגים סרטי תעודה  -פסטיבל אפוס
 בנושאי אמנות, מחול, מוסיקה..., לפני הקרנת הסרט מועברת הרצאה קצרה בנושא.

 אני כחברת ועדת תרבות לא נחשפתי לכל פרסומי הפסטיבלים. טלי:

 .את הפרסומים במייל פרטנית לחברי/ות הועדה שלחנו עדי:

ממליץ לכם כחברי ועדת תרבות למי שיש פייסבוק לסמן לייק להיכל התרבות, לעיריית כפר סבא,  יאיר:
המדד שלנו לדעת  לחברה העירונית לתרבות, כמו גם להיחשף לניוזלטר עירוני ולזמן איכות מקוון.

 יה.יסשהפרסום עובד הוא מכירת כל הכרטיסים על אף שזהו פסטיבל ממוקד לאוכלו

 כדאי לשקול להרחיב את הפסטיבל עם הצגת סרטי איכות. -לנושא פסטיבל אפוסאתי: 

הספרייה מקיימת תכנית של הקרנת סרטי איכות עם מנחה בימי שישי באודיטוריום, תכנית  יאיר:
 הנתמכת ע"י משרד התרבות והספורט.

נבחן את הנושא של סרטי איכות )סרטי קולנוע לילדים וסרטי טבע...( אל מול ערים נוספות ונקבל  עדי:
 החלטה באיזו מסגרת לשלבם.

שבהיכל ובאודיטוריום אין לנו את הציוד הראוי להקרנות סרטים, הן מבחינת  חשוב להדגיש יאיר:
 רזולוציה והן מבחינת סראונד.

זה, דור שלישי ורביעי מעיר קטנה בגרמניה שמשם יצאו מס' גדול רגון העומדים מאחורי א -מצעד העמים
של אנשי אס אס וגסטפו. כאשר המסר העיקרי שלהם מעבר לחרטה וכפרה הוא מסר של הומניות ופינה 

 חמה בלב לישראל על כן הם הוזמנו וקיימנו עצרת מאוד מרגשת.

 נכחתי במצעד ומחזקת את דבריך היה מרגש. לירית:

זו דוגמא להתנדבות קהילתית בסיוע תמיכה לוגיסטית ופיננסית. העבודה  -פסטיבל צבע בעיריאיר: 
נעשתה על ידי אנשי עמותת אמן בעירו ובמחשבה לתת מענה לנושא ההתמודדות של האמנות בעולמם של 

 הילדים.

הפעילות ומוסיפים הפסטיבל פורסם ועדיין לא הגיעו מספיק אנשים. נדרש לבחון כיצד מרחיבים את  עדי:
עי וכעת נסקור את אירועי הקיץ. אירו עניין לקהלים נוספים. עד לכאן סקרנו את הפסטיבלים והאירועים,

, הנוער, הספורט והקיימות. כולם חברו של אגף התרבות והחברות ובשילובים הקיץ מאופיינים בשת"פים
אמשיך את הסקירה עם פסטיבל הבירה, . יחד לתת מענה לאירועים ופעילויות סביב לשעון ולכל הקהלים

מחווה לשירי מקהלת הצבא האדום, המופע  -פסטיבל הספורט שהיה מדהים, אירוע פעמוני מוסקבה
בפארק העירוני )נועה קירל ואנה זק(, היום יתקיים מופע של בניה ברבי, אירועי חוף ים בכיכר, אירוע 

אוגוסט, -חוברת של חודשי הקיץ יוליפקנו ה משפחות., מירוץ 14.8יחוח יווני ב ספורט לאור ירח, ערב בנ
בשכונות, לילות זמר, הרצאות ועוד  ובה מפורסמים: אירועי מים, גינות מספרות, גינות מנגנות, פיקניק



 
מכלול אירועים מסביב לשעון. חשוב לנו לקבל פידבק לקראת הכנת תכנית לשנה הבאה בעוד חודש וחצי. 

 קן מסובסדות.רוב הפעילויות חינמיות וחל

 הגינות המספרות מתקיימות גם בשכונת עלייה? אתי:

מכסה את כל רחבי תכנית אחראיות מיכל גאולה וסבטלנה דורשנקו ה עליה תתכנית מסודרישנו  יאיר:
חלקן אין האוס בתוך מרכז קהילתי או העיר. כמו כן, ישנו גיליון אקסל המרכז את כל הפעילויות )מאות( 

(, אך לעומת זאת יש 80-ת וחלקן בחוץ. מחר יתקיים מגה אירוע בכיכר )מופע שנות הבתוך היכל התרבו
לא מעט אירועים המיועדים לעשרות בודדים, לדוגמא אתן את מרכז ארטקיימא בו ישנן שלל סדנאות 

 כדוגמת אדריכלות לילדים.

ויות מדהימות , מקום מדהים ומקסים, פעילממליץ בחום לקחת את הילדים לארטקיימא בחופש ערן:
 .וצוות מקצועי

ארטקיימא מבחינתי זה מקום ייחודי ועם איכויות ברמה הארצית, אמנם הוא עדיין לא קיבל את  עדי:
 ההכרה העירונית והארצית אך נצטרך לחשוב כיצד לקדם אותו ולבנות לו תכנית עסקית. מתפקידנו

 ית.להביאו להכרה ארצית ואנחנו עוד לא ברמה העירונ

ברייזל על  -אירועי קיץמעבר לכל  המתרחש, חשוב לנו לתת מענה למגוון הקהלים. המשך סקירה  יאיר:
 אירועי שירה בציבור, עם התייחסות לט' באב. -הדשא

דיברנו על כך שבית רייזל מקום יפה עם רחבה מדהימה וקפיטריה זהו מקום עם פוטנציאל ליצור בו  עדי:
עם מקהלת השרון, היה ילד מקסים שעלה להופעה נהדרת עם שירי עוזי  ערב מדהיםקהילתיות. היה 

 חיטמן, נרצה להרחיב פעילויות מעין אלו.

 יאיר אין מה לומר אתה מותיר עשייה רבה וברוכה. אתי:

 איש, ובחלקם/ן הגיעו עם מחצלות, כיף גדול.  400בפעם האחרונה נכחו כ  -סרטים בפארק יאיר:

מות ציבוריים נוספים זהו נושא שדורש בחינה, אם יש לכך ביקוש בפארק אולי הקרנת סרטים במקו עדי:
 כדאי שנאתר גינות גדולות ברחבי העיר, בכל מקרה נשמח לרעיונות בנושא זה.

משאית עם מסך ענק ובו הקרינו את גמר מונדיאל נשים וזאת היתה  ובאחת הגינות ברעננה הביא אסף:
 חוויה.

 ם, תצלמו ותשלחו ונדון כיצד מיישמים.נשמח לרעיונות חדשי עדי:

האירוע בפארק )עם נועה קירל(, פעם ראשונה שהיה אירוע בתשלום )אמנים יקרים(, ועמדנו ביעד  יאיר:
 כרטיסים נמכרו. 2000-מכירת הכרטיסים כ

 יה חלשה יותר שאינה יכולה לרכוש כרטיסים?יומה לגבי אוכלוס אתי:

 לכרטיס. ₪ 39המחיר היה מסובסד סה"כ  יאיר:

 הקרקס בשכונה הירוקה מאחורי די סנטר, מי היה? עדי:

 היה חם מאוד. צפי:

 היה חם ולא ניתן היה לשבת. אתי:

קראנו מס' תלונות על כך, היתה תקלה באחת ההופעות עם המזגנים אך קיבלנו ביקורות נהדרות.  עדי:
 סים מנוהלים ומחולקים על ידי הרווחה.לתושב כפר סבא ומס' כרטי ₪ 71עלות 

בעקבות  -זמר וספרות -לילות קיץ, כיפי ומהנה. הקמנו בכיכר העיר חוף ים ללא ים -קיץ על החוף יאיר:
והספורט וקיימנו מפגש קבלת פניות מהציבור לקיום אירועים אינטימיים וקטנים, פנינו למשרד התרבות 

ומות במדרחוב ירושלים, אירועים קטנים במיקומים קטנים עם משוררים, קונצרט קטן בכיכר ערים תא



 
זהו קונספט חדש בשנה  -אירועי מיםועונים על הצורך למי שרוצה לבלות באירוע לא המוני, איכותי וקטן. 

 זו, בהובלת אלמוג אייזנמן. אירועים הפרוסים בשכונות.

רעיונות נוספים שנחשפתם אליהם  , אם יש לכםפיקניק משפחותבעניין אירועים קהילתיים כדוגמת  עדי:
 במקומות אחרים נשמח לקבל רעיונות וליישם אותם מיידית.

אנו עובדים אסכם ואומר דבר חשוב, לא מובן מאליו שיש כזה שפע אירועים פסטיבלים ופעילויות. יאיר: 
קשה בכדי שלציבור יהיה טוב. עוד אציין שהשותפים שלנו לרבות את האגפים שעדי ציינה הם אגף 

טחון כל אירוע כזה דורש לוגיסטיקה תחזוקה וחשמל. כפי שעדי ציינה אני מסיים יטחון וכוחות הביהב
 באוגוסט. 31-בתפקידי 

על חוגים חדשים, מחשבים, מצוינות עוד אוסיף, בנושא המרכזים הקהילתיים, ישנה עבודה  עדי:
מנות. יש ביקוש אדיר לקבוצה שלוקחת ילדים מצטיינים באמנות. חוגים של סיירות או הישרדות באו

 .ועוד פרויקט באלי כהן שנרצה להרחיב ליתר העיר

 פתיחת דיון בנושא פרסום אירועים:

. 2וחוברת זמן איכות.  מקומונים, פרוספקטים -. עיתונות כתובה1 ישנם מקומות בהם אנו מפרסמים:
 שליחת הודעות והעברתן לקבוצות. -. ווטסאפ3קמפיינים ממומנים ולא ממומנים.  -ואינסטגרם פייסבוק

אפיקי פרסום אלו אין אנו מגיעים לכל התושבים. נשמח לשמוע מכם/ן רעיונות שלא מצריכים  3על אף 
 הוצאה מרובה. 

רועים שהוצגו כאן בישיבה, על כן אני ממליצה לכל שכונה יש קבוצת פייסבוק ואיני חשופה לכל האי אתי:
 לפרסם בכל הקבוצות בשכונות.

 מנהלי הקבוצות לא תמיד מוכנים לפרסם, צריך את אישורם לכך. אורית:

יש עומס בפרסומים ומה שהוצג כאן זה רק התרבות, יש אגפים נוספים המקיימים אירועים, נוער,  אסף:
 קיימות, ספורט וחינוך.

 .SMSהיא מערכת די פשוטה שדוחפת הודעות  הצעתי דורית:

 נדרש לכך אישור יועמ"ש, זוהי פעולה המועדת לתביעות משפטיות. יאיר:

 סיון בכך.יאמרה שיש לה נ )גלית דובין( ועדהואחת החברות ב דורית:

 לפתוח דף נחיתה בו אנשים נרשמים ואז מותר לשלוח אליהם הודעות. עמוס:

הפייסבוק עמוס במודעות, עיתונות נותן מענה לשכבת גיל מסוימת, לדעתי הפתרון המיטבי הוא  אופק:
 יצירת אפליקציה עירונית נקדים את המאוחר בכך, הרי עם הזמן אפליקציות יחליפו את העיתונים.

 כולנו מבינים שזה העתיד אך אנו מחפשים כיצד לפתור ולשפר את הנושא כרגע. עדי:

. מציעה לפנות לכל בתי קהל המבוגר שאוהב להחזיק את הדף של התכניתני מייצגת את הא יעל תמרין:
 סיון שלי זה עובד.יהאבות בעיר ולחלק להם את הפרסומים שיניחו בקבלה, מנ

 זה נעשה, אך חלקם זקוקים להסעות. יאיר:

 הצעתי היא לצרף מזכר אירועים על החודשיים הקרובים לחשבון הארנונה לתלייה על המקרר. אתי:

ה של עודף מידע, כהורה לילדים בגנים אני מקבל המון פרסומים מהמון קבוצות, וברגע ישנה בעי ערן:
ותינתן האמת כשאתה מחפש אירוע אינך מוצא את הפרסום הרלוונטי. הצעתי היא לפרסם אירוע 

דבר נוסף, בהמשך  נק לשתול ביומן הג'ימייל לדוגמא, ובנוסף להירשם לאירוע.בלחיצה על הלי שרותהאפ
להצעתה של אתי לצרוף פרסום בדף הארנונה, ישנם ממשקים נוספים כדוגמת צרוף לקבלות לאחר רישום 

וסף שנמצא לחוגים לצהרונים וכיו"ב. מיילים שנשלחים ע"י העירייה לצרף באנר פרסומי. ישנו ממשק נ



 
בניסוי ע"י ועד השכונה הירוקה ערוצי טלגרם ממוקדי מטרה. בסופו של יום אין פתרון אחד אלא יידרש 

 ריכוז המידע ושימוש בכל ממשקי הדיוורים שהוצעו.

בנושא מועדוני יום של הקשישים, הם מגיעים למועדונים בשעות הבוקר אך אחר הצהריים אין להם  אתי:
כיצד מארגנים להם הסעות בכדי להביאם לאירועים שמתקיימים אחר הצהריים פעילות, כדאי לבדוק 

 ברחבי העיר.

בהמשך להצעתי להכנת דף נחיתה שבו נרשמים, אני מציע לערוך סרטונים של חצי דקה לפרסום  עמוס:
האירועים, וזאת בכדי להמחיש לקהל על אופי האירוע, לא תמיד שם האירוע והמלל מעביר את המסר 

 לקהל.

 אכן עושים זאת במספר אירועים אך לא מספיק. עדי:

בהמשך לדבריי, הפייסבוק והאינסטגרם מקדם את הסרטונים ונותן לחוש מה היה בפעם קודמת.  עמוס:
רוקדים בלבן לי באופן אישי זה לא אמר כלום אך אם הייתי רואה סרטון זה היה -לדוגמא: פסטיבל טנגו

 את הפרסום מפה לאוזן כאשר אתה יודע על מה מדובר. מדהים בעיניי וכך יותר קל להעביר

 הערה חשובה ויפה. עדי:

 לפרסם גם באינסטגרם ולא רק בפייסבוק. אופק:

בימים ו למבוגרים אליהן אני הולכת כסבתא אני מעיינת בחוברת זמן איכות ומחפשת פעילויות צפי:
אני מחפשת פעילויות לקטנים. בחוברת, הפעילויות מחולקות על פי אזורים ולא על פי  שהנכדה/ים אצלי

 ימים ולכן עליי לעבור על כל החוברת לאתר פעילות לבחירתי.

נשלח אליי לפני מס' ימים גיליון אקסל המתכלל את כל האירועים פסטיבלים ופעילויות, הטבלה  עדי:
סנן לפי כל קטגוריה לך ניתן למיין וכו וקהל יעדשם האירוע, תוכן בגיליון מחולקת לפי: יום, שעה, מקום 

 שתבחר. אבקש שיפרסמו את הגיליון הנ"ל. 

 . הצעות ע"י הועדה לבחירת נושא לקידוםסגירת נושא הפרסום ומעבר לנושא האחרון 

עלינו להיות ועדה מעדכנת מלבד עדכונים שוטפים ותחל להיות ועדה אופרטיבית. כעת מהועדה תחדול 
לבחור נושא לקידום ואולי שניים או שלושה נושאים זה תלוי בנו, נושאים שמעניינים אתכם/ן וכחברי/ות 

 הועדה נפעל על מנת לקדם ביחד.

אלף  110כמנהל קמפיין הצעירים של ראש העיר, במסגרת התפקיד עשינו המון סקרי שוק, מתוך  אופק:
עיון לייצר פלטפורמה ליוצאי צבא כדוגמת תכנית יתד ישנו ר(. 18-26צעירים )גילאי  8.5%תושבים 

המתקיימת במועצת דרום השרון, התכנית נותנת ליווי בלתי פורמאלי לצעירים במשך כל השנה. דוגמא 
נוספת לגילאים צעירים יותר היא הפוך על הפוך במרכז הנוער כפר סבא מפגש של מתנדבים ובני נוער 

  חרות שלא הכירו ובעצם יש להם מסגרת.שמנהלים שיח עם בני נוער מערים א

עוד . בפן התרבותי אולי יש צעירים וקהילהזה רעיון נפלא אך מתאים יותר להפנותו לאגף נוער,  עדי:
 מקום לתת מענה לנושא זה, יכול מאוד להיות שצריך להדק את השת"פ עם אגף נוער, צעירים וקהילה.

הורים לילדים שלא מקבלים מענה כצרכני תרבות. מוסיקה עכשווית  30-35ישנה קבוצת גיל  דורית:
סטייל זאפה מה ניתן לעשות בכדי שמופעים כאלו יגיעו לכפר סבא, סטנדאפ יש  אני יודעת אבל מה לגבי 

 מוסיקה.

 אודה לך לדוגמאות מפורטות. עדי:

 ל ולא בעיר.אמנים עכשווים לא מגיעים להופיע לא בהיכ דורית:

ומעלה, אמרגן צריך  50ה בגילאי יאנו בעיקר קונים סדרות מנויים וכוח השוק נמצא באוכלוסי יאיר:
לפתוח קופה כדי לעשות הופעה בהיכל או באודיטוריום ומעט מאוד יודעים למלא את האולמות. בקרב 

בכדי לראות מופע  11 הצעירים נכון מה שאת מציגה כי רוב הצעירים מעדיפים ללכת לזאפה או להאנגר
שם ניתנת האפשרות לאכול ולשתות ולשוחח עם החברים והפלטפורמה של האולמות פחות מתאימה להם 

 של ישיבה פסיבית.



 
אנחנו  30-35: אמנם זאפה אין לנו בכפר סבא, אולם הופעה פתוחה בפארק לקהל בטווח הגילאים עדי

 יכולים לעשות.

 הביא הופעות לכפר סבא.אות כיצד ניתן לעודד אותם לצריך לפנות לשוק החופשי ולר דורית:

הופעה בפארק לא מוכרח שתהיה בכניסה חופשית, אלא במחיר מסובסד ועם אפשרות למכירת  עמוס:
 בירה לדוגמא.

ההופעה של נועה קירל ואנה זק בפארק היתה פיילוט מוצלח והגיע קהל רב על אף שהמופע לא היה  יאיר:
 בחינם.

 ₪ 30בחולון יש סדרה של מופעים בשם "הרצל על הגג" המיקום הוא באחת הספריות, בעלות של  עמיחי:
אנשים )מוניקה סקס, כנסיית השכל, דנה ברגר ועמיר לב ....(  50וכל האמנים הכי גדולים מופיעים לכ 

פעולה  אפשר לייצר משהו כדוגמת זה. האמרגן חיים שמש מארגן יכול להיות שזה מסובסד. אפשר לבצע
 כך גם אין בעיית חנייה. 29זו במרכז למוסיקה בגלריה 

יש לי חלום להקים במת אמנים מבוגרים, אבל לייצר פלטפורמה לאמנים המבוגרים שכמעט ואינם  יעל:
תוצאות משמעותיות אמנים שנורא רוצים להופיע ואין להם במה וגם קהל  2מופיעים, כך נוכל להשיג 

תהיה  הנו. אני מוכנה להביא אמנים שאני מכירה וזויכרונות ונוסטלגיה יגיעו וייהמבוגרים שיש להם ז
 הופעות יכולות להתקיים בחורף בארטקיימא ובקיץ בבית רייזל.המחווה לגיל השלישי בכל ההיבטים. 

דות כדאי יבנושא החוגים יש הרבה חוגים ייחודיים במרכז העיר שקשה להגיע אליהם אלא בהתני ערן:
 לבחון כיצד נותנים מענה לתושבי השכונות.

 ל מול אלמוג אייזנמן מנהל המינהל הקהילתי.הערתך תיבחן לעומק א עדי:

ם והעובדים באגף ובחברה, ליאיר משיח מנהל אגף תרבות והחברה לתרבות לכל המנהלי תודות: לסיכום
לאפי , למירב הלפמן מנהלת אגף נוער, צעירים וקהילה, לשאול מיטלברג מנהל רשות הספורט -לשותפים

כל השותפים מאגפי החינוך והקיימות, לאיתי  , לשי זייד מאגף הבטחון,שיטור מחלקתונח חיימסון מחרפי 
 צחר מנכ"ל העירייה, לעובדי הלשכות ראש עיר ומנכ"ל ולכם/ן חברי/ות הועדה.

 אבקש שתשלחו רעיונות נוספים במייל, נבחר נושא ובישיבה הבאה נעבוד עליו.

 , תשלח הודעה במייל.19:00בשעה  15.9.19עדכון נוסף: הישיבה הבאה תתקיים בתאריך 

 תודה לכולכם/ן.
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