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 לכבוד
 חברי/ות ועדת תרבות

      
 ,שלום רב

 
 הזמנה לישיבת ועדת תרבות עירונית הנדון:

  
 .17:30בשעה  7.7.20  ביום שלישיהנך מוזמן/ת לישיבת ועדת תרבות שתתקיים 

, זימון לישיבה וססמא יישלח זוםשל מגבלות הקורונה, הישיבה תתקיים באמצעות אפליקציית ב
 לפני המועד. 

 

 :סדר היום לישיבהלהלן 

 . תיק התרבות תמחזיקחברת מועצת העיר ו -פתיחהדברי  .1

דרור מנהלת -נירה קדוולנדר -הצגת המועמדים -תערוכת אמן/ית ותיק/ה, אמן/ית צעיר/ה .2

 . חומר רקע לקריאה: יתהגלריה העירונ

https://www.facebook.com/562315384163994/posts/1033576670371194/ 

שרון פז מנהלת  -הצגת צהרונים שנה הבאההצגת סטטוס קייטנות ובי"ס של החופש הגדול ו .3

 ומנכ"לית חלו"פ.אגף תרבות 

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

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

 פירוט בנספח א'. -וועדת תערוכותבשל ועדת תרבות  /הבחירת נציג .6

 .תיק התרבות תמחזיקחברת מועצת העיר ו -דברי סיכום .7

 במייל חוזר!אנא אשר/י השתתפותך 

 , בכבוד רב ובברכה

 
 עדי לוי סקופ, עו"ד
 חברת מועצת העיר

 ומחזיקת תיק התרבות
 
 :העתקים 

 ראש העיר -רפי סער

 מנכ"ל העירייה  -איתי צחר 

 מנהלת אגף תרבות ומנכ"לית החברה לתרבות הפנאי -שרון פז

 מבקר העירייה -דוד תורג'מן

 הועדה תמזכיר -לירון גדליה

https://www.facebook.com/562315384163994/posts/1033576670371194/


 אגף תרבות

 

 נספח א'
 

 חברי וחברות ועדת תרבות שלום רב,

 

אני שמחה לשתף אתכם/ן כי החלטתי להרחיב את ועדת התערוכות העירונית ולהוסיף אחד 
 מחברי/ות הועדה כחבר ועדת היגוי תערוכות עירונית מן המניין.

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

 לכלל תושבי ותושבות העיר.

  -קצת על ועדת התערוכות

על  2010מנכ"ל החברה לתרבות הפנאי לשעבר בשנת  ועדת התערוכות הוקמה ביוזמת יאיר משיח 
תצוגה העירוניים )אכסדרת מנת להסדיר את אופיין ורמתן של התערוכות המתקיימות בחללי ה

 בית ספיר, היכל התרבות, הספריות העירוניות, מרכז קהילתי אלי כהן(. 

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

ת הנציג/ה בוועדה היא בהתנדבות מלאה וכוללת התחייבות להשתתף בפתיחות של השתתפו
מעורבות בתחום האומנות לאורך כל השנה. הועדה תתכנס יוזמה ותערוכות עירוניות ולהראות 

 השנה בחודש אוגוסט.

חברי/ות ועדה אשר רוצים להציג מועמדותם מתבקשים להעביר פניה ללירון מזכירת הועדה 
 . במהלך הועדה עמדים/ות ייבחרו נציג/ה ומבין המו

 

 בהצלחה, עדי

 


