


תרבות ואירועים כפר סבא  –משבר הקורונה 

(.שעות טרום האירוע36)השנתית של העיר עם קבלת איסור ההתקהלות העדלאידעביטול ❖

.המוזאון והקתדרה החדשה , אודיטוריום בית ספיר, סגירת היכל התרבות❖

סגירת הקונסרבטוריון בפעילות פרונטלית❖

,  מרכז השכלת מבוגרים, רייזלבית , ארט קיימא–סגירת כל מרחבי בתי התרבות והקהילה ❖

.  גלר, אלי כהן, מנהל קהילתי ירוקות

סגירת כל מרחבי הספריות לקהל הרחב❖

סגירת מערך חוגי הפנאי וההעשרה הפרונטלי❖

.צהרונים , א"יול, מעונות–סגירת כל מסגרות החינוך המשלים ❖



חינוך משלים  בימי הקורונה  /פנאי/פעילות תרבות

. ילדי הורי בית חולים מאיר וקופות החולים130הקמת שרותי שמרטפייה עבור ❖

ספרים ליום400עד -"ספר עד הבית"–המשך הפעלת הספרייה המרכזית ❖

תלמידיםZOOM-1350-המשך מלא של פעילות הקונסרבטוריון ב❖

חג העצמאות, 29גלריה , גן מנשה-פעילות מקוונת מוזאון וארט קיימא כפר סבא❖

משתתפים500-כZOOM-חוגי פנאי והעשרה ב❖

כיתות  ZOOM–3-המשך שיעורי ותיקים ב-השכלת מבוגרים❖

אפריל -סבבים במהלך חודש מרץ 6-לתושבי העיר " תרבות מרפסות"❖

.פעילות מקוונת מלאה לגמלאי הירוקות❖

ופעילויות תרבות, מחזות, אספקת תכנים מקוונים להרצאות-במסגרת היכל התרבות❖



השמרטפייהשירותי



"תרבות מרפסות"



"ספר עד הבית "



פעילות קונסרבטוריון בימי הקורונה



אירועים וטקסים בימי הקורונה  

תוכן האירוע תאריךאירוע

פורים-אדלאידע
08.03

שעות טרום האירוע 36בוטל 

רכב חג בעיר בדגש השכונות המארחות 16.04חגיגות המימונה 

ערב ויום השואה 
20-21.04

הסרטה מראש  LIVE +  זיכרון בסלון + טקס ללא קהל

מצעד יום  , שכונת עליה–זיכרון /טקסי הלאום

23.04+ 28.04עצרת יום הזיכרון ופעולות האיבה, הזיכרון

הסרטה מראש  LIVE +  טקס ללא קהל

לזכר חללי  –טקס ערב יום הזיכרון המרכזי 

מערכות ישראל  
27.04

הסרטה מראש בהיכל התרבות  + טקס ללא קהל בכיכר העיר

ושרים זיכרון 

28.04ערב יום העצמאות 
נקודות  60-הגעה ל–מסלולי רכבי חג ברחבי העיר 3

גי'ודילמופעי זמר מזרחי 

29.04יום העצמאות 
נקודות60–מסלולי הופעות בוקר לילדים 3

נקודות 40כ-זמר ומחול ישראלי-צ "מסלולי הופעות אחה2

27.05שבועות 
50נקודות עירוניות למופעים של עד 20+חגיגות בוויצמן 

תושבים2500-3000-שאיפה להגיע ל–איש בסבב 



חגיגת המימונה



טקסי הלאום בימי הקורונה  



חגיגות העצמאות



אירועי שבועות



ז תחילת פעילות יציאה מהקורונה"לו

.  סיום שרותי שמרטפייה-7/05❖

"ספר עד הבית"ממשיכים . קבלת קהל והשאלת ספרים בלבד-פתיחת שערי הספריות-10/05❖

. למאי17-תזמורות, החזרת פעילות פרונטלית של הקונסרבטוריון-10/05❖

.  ג בעומר"מורשת העיר ופעילות ל–סיורי חוץ -החזרת פעילות המוזיאון כפר סבא–10.05❖

(.  וצהרוניםא"יול, מעונות)פורמאלים-פתיחת כל מסגרות הלימוד הא–12-17/05❖

(  קיימא-ארט, השכלת מבוגרים, רייזלבית . )פתיחה מחדש של בתי הקהילה והתרבות–31/05❖

,  החזרת פעילות חוגי פנאי והעשרה–31/05❖

.  למערך גני הילדים ובתי הספר' קונס/קיימא-ארט/החזרת סל תרבות–31/05❖

( לא צלח ZOOM-ניסיון של קתדרה ב)והאודיטוריום תחילת התנעת היכל התרבות –14/06❖



תיכנון פעילות התרבות תחת מגבלות הקורונה  
גמישות ויצירתיות , "חשיבה מחוץ לקופסא"❖

.    התאמת פעילות לתו הסגול בכל רגע נתון לכל פעילות❖

.  קהילה, חינוך אפורמלי, בתי תרבות–אוגוסט בכל החזיתות /הארכת פעילות לחודשי יולי❖

.  שינוי כל האירועים לפעילות מבוזרת במרחב העירוני בהתאמה למגבלות ההתקהלות/התאמת❖

חודשי הקיץ  -"כפר סבאים למען כפר סבאים+ "אירועים במרכז העיר וייצמן /נתינת דגש לפעילות❖

.פעילויות עירוניות/באירועים-עידוד ומתן דגש על שיתופי פעולה בין אגפי העירייה השונים❖

.להקות זמר, הורה כפר סבא, 29גלריה , מרכזים קהילתיים–קהילתי-המשך שינוי ארגוני❖

ריכוז פעילות אומנות כלל עירונית  " + עיר לומדת"פיתוח ❖

.הובלת פורום עירוני-מתן סיוע לתחום פיתוח התעסוקה של תושבי כפר סבא❖


