
 

12.07.20תאריך:   
 

 

 סדר יום:

 . תיק התרבות תמחזיקחברת מועצת העיר ו -עו"ד עדי לוי סקופ -פתיחהדברי  .1

 נדחה בשל מגבלות הקורונה.  -תערוכת אמן/ית ותיק/ה, אמן/ית צעיר/ה .2

שרון פז מנהלת -הבאההצגת סטטוס קייטנות ובית ספר של החופש הגדול והצגת צהרונים לשנה  .3
 אגף התרבות ומנכ"לית חלו"פ.

 שרון פז.-הצגת תכנון מול ביצוע צפוי ודיון בנושא-אירועי קיץ .4

 היכרות והצגת פעילות.-נציגות אמני/ית ומפיקי/ות כפר סבא .5

 נדחה.  -בחירת נציג/ה של ועדת התרבות בוועדת תערוכות .6

 חברת מועצת העיר ומחזיקת תיק התרבות.-דברי סיכום .7

 

 עיקרי דברי המשתתפים:

 

 שלום לכולם, נגיד ברוך הבא לטובי שהצטרף אלינו. עדי:

אנו מתכוננים במרץ לפעילויות ואירועי הקיץ, עם המון שעות עבודה, עולם התרבות הראשון שנפגע 
 דרמטית. נציג את כל הנושאים כבר ומה יקרה בפועל שדברים משתנים תוך כדי, כרגע אלה הם חיינו.

יוזמה  -שון שאני רוצה לדבר עליו הוא הצגה בגלריה העירונית של תערוכת אמן ותיק עם צעירנושא רא
שומרים את כל מי שהגיש מועמדות כרגע לא נציג מכיוון –חדשה שלנו השנה לקידום הקשר הבינדורי 

 והתערוכה לא תחל באוגוסט בשל מגבלות הקורונה.

 זו, בהצלחה. שימו לב כי כל מה ששרון מציגה הכל נכון לשעה

קולות  4הוחלט על הקדמה של פעילויות החינוך המשלים לקיץ עם  99: שלום לכולם, בדקה השרון
*מציגה תכניות בי"ס של החופש הגדול קוראים, משימה בלתי אפשרית אבל הצלחנו לפתור הכל בזמן. 

 לקיץ*

  2020/3תרבות       מס' ישיבה: פרוטוקול ישיבת ועדת:  נושא: 

   אסמכתא :    07.07.20 נערך ביום:

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

שמות חברי 
הוועדה 

 הנוכחים:

עדי לוי סקופ,  , אורית ישכיל, קרן גרשון חגואל, עמוס שטרית, ציפי בירן, דורית ברק, אלי חיון, ירמי 
 קדושי, טובי ארבל, עמיחי אלפרוביץ', יעל תמרין,, דורי קליין,  ערן וורנר )באיחור(

שמות חברי 
הוועדה שלא 

 נכחו:

שטרית, אופק הלפרין, ענת הרשקו, אתי בוים, טלי איסקוב, בת שבע האס, מיכל יעל לוגסי, עמוס 
 סוויד, ירמי קדושי

 שמות מוזמנים
 שנכחו:

 שרון פז מנהלת אגף תרבות, מנכ"לית החברה לתרבות הפנאי.

 מזכירת הועדה. -לירון גדליה

 נציגת ועד אמנים ומפיקים-איריס גרינבוים

 

 ועדות העיריה,  סגן מבקר העירייהמשתתפים, רכז/ת  תפוצה:



 

 ההחלטה להימנע מהכנסת חוגים על מנת שנוכל לעבור את הקיץ בשלום.

ילדים  3,500, גם בגני היולא קיבלו סבסוד, 90הקייטנות נתנו את האפשרות להירשם גם בדקה הלגבי 
 מתוכם גם מאגף החינוך וגם מהחברה.

 ילדים+ מדריך. 19שבוע הבא נפתחת קייטנת המוזיאון של 

ם : הרחבנו את רמות המסגרות ויידענו את כולם מראש, באשר לקייטנת חלל נשארו מקומות פנויים געדי
 בבתי ספר אחרים.

גנים קצרים לא היו  2כל פניה ותלונה של הורים כולם נענו, שרון אף ירדה לשטח , ומכל המשובים למעט 
קיבלו מענה לילדיהם. תודה רבה לשרון ולכל הצוות על  -פניות נוספות. גם הורים שלא רשמו ולא שילמו 

 ההתמודדות הלא פשוטה.

צהרון, אחים ממתינים וצהרון בוגרים, ההרשמה  -וגי מסגרותס 3פותחים  -: לגבי שנה הבאהשרון
. יש 20.7.20רשומים ובעקבות המשבר אפשרנו רישום מאוחר עד ל 2000דיגיטלית ברמה פרסומית, כבר 

 לנו חוברת דיגיטלית עם הסבר מלא שממחר תתחיל להתפרסם ולהיות משווקת. 

עמודים מלאים בפעילויות  40מקסימה עם כמעט : איורעי הקיץ תוכננו פעמים רבות והכנו חוברת עדי
ואירועים, אולם ממש ברגע שרצינו לשלוח נכנסו כל המגבלות החדשות וטרפו שוב את הקלפים. זוהי 
התקופה בה אנו חיים כרגע, של חוסר ודאות וחוסר יציבות ואנו נדרשים למתן מענה מהיר מאד יכולת 

 התמודדות עם שינויים תכופים מאד.

חלק קטן יישאר במסגרת ההגבלות, אמנים מסתובבים, קרטיבים, רכבים עם -ירועי הקיץ: אשרון
מוזיקה, מצד אחד לא ניתנת אפשרות להתקהלות ומצד שני אנו רוצים לעשות שמח לתושבים ולכן אנחנו 
חושבים על כספי הציבור כעלות מול תועלת ומקסימום פעילויות במינימום עלויות כמו משאיות פעם 

, הופעות ילדים שכוללות זמר, ריקוד, מגוון הופעות ברחבי העיר, אמני רחוב בשכונות השונות כל בשבוע
יום באישור אחר, בעיקר פעילויות ברמה של קיץ שמח. במסגרת מרכזים קהילתיים, ארט קיימא, פנאי 

 הדופק.אנשים בלבד עם יד על  20והעשרה, בית רייזל, השכלת מבוגרים, מוזיאון, תחת המגבלה של 

 : אם יש למישהו רעיונות נוספים נשמח לשמוע.עדי

 מעבירה את השרביט לאיריס להצגת הפעילות שלה.

: תודה שהזמנתם אותי, נורא התרגשתי שראיתי את כל הפעילויות, בעקבות המצב איריס גרינבוים
 70הצלחנו לאגד אמנים ומפיקים ויחד  6-7החלטנו כמה אנשים להתאחד לשיתוף פעולה, הקמנו ועד של 

אמנים ברחבי העיר, הכנו חוברת ראשונית, המטרה היא לעבוד יחד, התנדבויות, הקשבה לתושבים ועוד. 
 תודה לעדי שהרימה אותנו כיף שמתייחסים אלינו.

 *מציגה את החוברת*

: מבקשת להוסיף שיש לערב את הקהילה, אנחנו לא מכירים את החוברת, וחושבת שבמקביל דורית
כדאי שכל המידע יעבור לציבור כולנו רוצים לעזור לכפר סבאים כדאי לחשוב איך לפנות לקהל לעבודה 

 הרחב.

: זאת הסיבה שאיריס כאן, ברגע שהחוברת תסתיים היא תופץ, המטרה לפרסם ולקבל זמן במה, עדי
דע להגיע סט שלם שנאסוף בו את כל הפרטים כולל פילוח וכך נ -ופירוט וקידום קהילה של אמני כפר סבא

 לאנשים המתאימים.

כדי לחבר את התמונה ועדת מכרזים נותנת עדיפות לתושבי כפר סבא ,הציפייה שהעירייה תשתמש  :קרן
 כצרכנים של אותם תושבים ולא רק לשמש פלטפורמה של הכנסה למאגר.

זק : זאת ההחלטה הראשונה שלנו, לתת תעדוף לספקי תרבות ואמנים/יות כפר סבאים על מנת לחעדי
 אותם ואת הקשר לקהילה.

הצעות מחיר וניהול תקין אין בלעדיות, מחלקים למגוון מפעילים והחלוקה  3: המינימום זה לקבל שרון
 היא רחבה, עובדים לפי קול קורא.

החלטתי להרחיב אחת לשנה  מתכנסת ועדת היגוי תערוכות. השנה  -: רוצה לעבור לוועדת תערוכותעדי
 .ות הועדה כחבר ועדת היגוי תערוכות עירונית מן המניין/ולהוסיף אחד מחברי הועדהאת 

לחיזוק הקשר בין , בכך אנו פועלים להרחבת השפעת חברי וחברות ועדת תרבות בנושאי תרבות ואומנות
ן וכן להרחבת הנגשת האומנות לכלל תושבי ותושבות /ועדת תרבות לאומנים והאומניות ולחיזוק מעמדם

ל החברה לתרבות הפנאי לשעבר בשנת "מנכ ת התערוכות הוקמה ביוזמת יאיר משיח זכירה כי ועדמ .העיר



 

אכסדרת )על מנת להסדיר את אופיין ורמתן של התערוכות המתקיימות בחללי התצוגה העירוניים  2010
 (. מרכז קהילתי אלי כהן, הספריות העירוניות, היכל התרבות, בית ספיר

נהלת הגלריה העירונית משמשת כרכזת הועדה ועליזה אסידו משמשת כמפיקת דרור מ-נירה קדוולנדר
 .בוועדה חברים בנוסף נציגי עירייה ונציגים מקבוצות אמנים בעיר. התערוכות בפועל

ה בוועדה היא בהתנדבות מלאה וכוללת התחייבות להשתתף בפתיחות של תערוכות /השתתפות הנציג
הועדה תתכנס השנה בחודש . בתחום האומנות לאורך כל השנהמעורבות יוזמה ועירוניות ולהראות 

 .אוגוסט

אני מבקשת לכבד את כל מי שהגיש מועמדות ולא נוכח כרגע בועדה.ונדחה את ההחלטה לוועדה הבאה 
 שנוכל לשמוע את הנציגים שהגישו מועמדות ולא נוכחים היום. 

 כעת נשמע את טובי, חבר חדש בועדה אשר יציג את עצמו.

: אני במאי ומפיק, גם תכניות טלויזיה, אקדמיה לקולנוע ופסטיבלים, מאד מתעניין באומנות, עובד טובי
עם אמנים ויוצרים, אנשי מוזיאונים, מאד מנוסה בתחום אומנות הפלסטית, חושב שצריך לדעת לשלב 

שר לקיים בעיר בין אומנות פלסטית לגננות עירונית ופיסול וגן, אלו תחומים שמעניינים אותי וחושב שאפ
 שלנו.

: מאד חשוב להבהיר כי זה שייבחר לועדת התערוכות צריך להבין באומנות, מכיר אמנים ושיש לו ציפי
הסטנדים של אמן בעירו בפארק –קשר ישיר עם אומנות. מוסיםה גם שאתמול הוחלפה תערוכה בפארקים 

 גם בימי הקורונה. 24/7בירוקה וזה למעשה הנגשת אומנות לכולם 

: ביחס לנציג שייבחר לועדת התערוכות, הוא צריך להתחייב להגיע לכל הפתיחות וההשקות, ושיהיה יעד
 לו זיקה לתחום, אני לא אתנה זאת במקצועיות, אך עם זאת כן צריך מחויבות, אהבה ותשוקה לתחום.

זור לקידום מבקשת ממכם להצטלם ליד הציורים, ולתייג אותנו זה מאד יע -בעניין תערוכת חותות בפארק
 והנגשת האומנות לכלל תושבי ותושבות העיר. 

 נדחה את ההחלטה של נציג ועדת תערוכות למועד הבא, לאפשר לכולם להשתתף. -לסיכום

 במידה ויש עוד רעיונות לקיץ, אנא כתבו לנו.

 תודה לכולם וערב טוב.

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

                                                                     
 

 

 

 חתימת  עו"ד עדי לוי סקופ, יו"ר הועדה

 
 

 

  


