
 

11.1.21 תאריך:  
 

 

 :להלן סדר היום לישיבה

 

 קת תיק התרבות. חברת מועצת העיר ומחזי -דברי פתיחה .1

שרון פז מנהלת אגף תרבות ומנכ"לית חלו"פ  -2020שנת סיכום פעילות חלו"פ ואגף תרבות  .2

 ומנהלי/ות מחלקות רלבנטיים.

 .ירדנה ויזנברג מנהלת המוזיאון -2021לשנת קטים יהצגת פרוימוזיאון כ"ס  .3

 איחוד פורום אמנים.מחזיקת תיק התרבות ונציגות  –כפר סבא לקידום ותמיכה באמני/ות תוכנית  .4

 חברי/ות הועדה. -שאלות ותשובות והצעות לייעול .5

 חברת מועצת העיר ומחזיקת תיק התרבות. -דברי סיכום .6

 

 

 

 5/2020 :בה ישי מס'תרבות         :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :    29.12.20 נערך ביום:

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

שמות חברי 
 הוועדה

 הנוכחים:

 , אלפרוביץ חגואל, עמיחיגרשון וב, קרן קיסאכיל, נועה אייזן, טלי שאורית יעדי לוי סקופ,  

 .,  אופק הלפרין, אתי בוים, מיכל סוויד, ערן ורנרהאס בת שבע ,לירן עמוס, בירן יעל תמרין, ציפי

 

שמות חברי 
שלא  הוועדה

 :נכחו

 יעל לוגסי, אלי חיון, ירמי קדושי,  לירית שפיר שמש, דורית ברק, עמוס שטרית, ענת הרשקו,

  שירן לירן,גלית דובין, רמי סובעי, דורי קליין, 

 וזמניםמ ותשמ
 :שנכחונוספים 

 החברה לתרבות הפנאי. יתאגף תרבות, מנכ"ל תמנהל שרון פז

 מנהל הקונסרבטוריון -עופר עין הבר

 תרבות מנהלת מחלקת מינויים -שולה שפייזמן

 מנהלת מחלקת אירועים –עולמית מדמון 

 מנהלת בתי תרבות. –יפעת וייסקופ פחימה 

 מנהלת סל תרבות ומופעים –שרון שחורי אקסלורד 

 פנאי והעשרהמחלקת מנהל - אלמוג אייזנמן

 מנהלת המוזיאון –ירדנה וייזנברג 

 הס, ציפי בירןגילה מאיירס, תרצה חורין קרגולה, בת שבע  –פורום אומני כפ"ס 

 

 , רחלי רם, הילה לויהעיריה,  סגן מבקר העירייה ועדות /תרכזמשתתפים,  תפוצה:



 

 עיקרי דברי המשתתפים:

 

 ות.הבאות לבדוק ולוודא הנגשת הפגישה ותמלול לקראת פגיש -הערת פתיחה

 

 . מציגה את סדר היוםו מודה לנוכחים: עדי

 הערים הטובות למחייה.מציינת ומודה על פרסום כפ"ס בראש 

 

 )מצגת מצורפת( שרון פז -אגף תרבות והחברה לתרבות הפנאי סיכום שנה 

מסכמת תוכנית של קיץ  -מתחילה בתזכורת על פגישה קודמת ובסטטוס פעילויות שהיו לפני הקיץ
 שפעלו באופן מוצלח למרות שהיה קיץ לא קל. 

 ם לזכאים בוצעו בהצלחה וכיום אין חובות לאף אחד.החזרים כספיי -במהלך הקיץ לא הרבה היו בבידוד

ילדים בסופו של דבר על בסיס  2200עם   2020דצמבר,  התחלנו את ספטמבר  –בפעילויות ספטמבר 
 .בלבד ילדים 1600ירדנו להתו הסגול מגבלות 

ה עקב השפעות הקורונ  -ילדים, חלה ירידה במספר הילדים 250השנה ישנם  -במעונות ילדות בכפר
 והורים שיצאו לחל"ת/ פוטרו והחליטו להוציא מהמעון.

קבוצות של  83גנים נוספים בשנת הלימודים הנוכחית יש כעת  10חלה עלייה של  -בצהרוני גני היול"א
 צהרונים וגני ילדים. חלה גם עלייה במספר הילדים בהשוואה לשנה שעברה.

תלמידים בבית ספר  1000נגנים בחוץ, וכילדים בבית ספר מנגן שמגיעים ומ 300 -בקונסרבטוריון
 במהלך הזה כולל הסגר השלישי בו עברנו שוב לזום./ה לא איבדנו אף ילד -בלימוד מרחוק למוזיקה

 בחוגים פרונטליים . 2800ילדים ברישום זום, בהשוואה ל 300 -תחילת רישום -צהריםחוגי 

שעות ישנה התארגנות טובה לפעילות  24שרון מציינת לטובה את פעילות מסגרות החינוך המשלים , תוך 
 מלאה וחזרה לשגרה

הובלת שגיא חיון יוזמת מחזיקת תיק התרבות ובהשנה היה מיזם עירוני בכפ"ס על אלימות נגד נשים ב
שזכה לשיתוף פעולה ארצי מאוד גדול, וסיקור תקשורתי רחב מכלל גופי התקשורת וכן התרשמות גדולה 

 בציבור הכללי.

ישראל קטורזה ועידן עמדי , ההופעות היו נצרכות כל כך איש בהופעות של  500בהופעות החיות היו כ
 לאנשי העיר אשר שיוו לפעילות תרבותית בשעות הפנאי בימים הטרופים האלה.

 היה מוצלח למרות המגבלות -פעילות סוכות

הייתה התלבטות גדולה אם ואיך לקיים את הפסטיבל עקב הגבלות חדשות  –פסטיבל האורות בחנוכה 
ימים ושעות הוזזו  -באותו שבוע, וכן בעקבות מזג אוויר גשום, כדי לקיים את הפסטיבל שנכנסו לתוקפן 

 ופסטיבל האורות התקיים והיה מאוד מוצלח. -

 סיכום על תקופת הקורונה:

מתמשך וההסתגלות אירוע למרות המצב המתיש כולם שומרים על חוסן, זה כבר אינו מצב זמני אלא 
 בצורה מאוד טובה ע"י כלל צוות אגף התרבות.אליו מאוד קשה אך היא נעשית 

 

עדי מודה ומציינת את מנהלי המחלקות ומבקשת שכל אחד יעלה וישתף בסיכום שלו וכן דברים שרוצה 
 :לומר לוועדה

החינוך המיוחד בחנוכה  /ות) קונס'( מציין את קליפ הללויה שהופק בשיתוף עם ילדי-עופר עין הבר
ת וייצא מוצלח למרות המצב, וכן חוזר על דבריה של שרון שלא הייתה והופק תוך זמן קצר במסגרת מואצ

 ירידה במספר התלמידים.

עדי מוסיפה שזהו הקונסרבטוריון היחיד בארץ שהמשיך בצורה רגילה לאורך כל תקופת הסגר. וכן 
 מציינת שהקיצוץ שהיה אמור להיות נמנע ותקציב הקונס גם לא יפגע גם בהמשך.



 

הלת מחלקת תרבות( מספרת על מפגשי שיחות געגוע בין שחקנים לקהל המדברת )מנ -שולה שפייזמן
על ההתמודדות של השחקנים שלא היו על הבמה בתקופה הזאת ושיתוף הקהל בתקופה הזאת, מה 

 שייצר שיח פורה ועשה טוב גם לשחקנים וגם לקהל.

ל השלישי, היה מוצלח שידור חי למאות ואלפים בגי -מציינת גם את השירה בציבור לגיל השלישי
 וביקשה מאנשי הוועדה להצטרף ולראות גם את הנעשה.

 אגף התרבות נפגע בצורה הקשה היותר. –שרון פז מוסיפה שמתוך כלל האגפים 

נערים ונערות בחוגי  300)מחלקת פנאי העשרה והשכלה( אומר שישנה שמירה של - אלמוג אייזנמן
והם עצמם הפעילו מאוד מהר את הדברים כדי שיהיה –צאת בחל"ת אונליין. וכן אומר שרוב המחלקה נמ

 מענה מהיר ויעיל לאנשים לאחרי החזרה לשגרה, בסיום כל סגר.

תוכניות העשרה התמקדו במדעים ואומניות וכן ישנם שלבי הקמה של עיר לומדת ומכללה עירונית 
 שתיתן מענה בתחום המקצועי .

פעולות בכיתות , כל התלמידים קיבלו את כל  800ות(  היו )מנהלת מופעים וסל תרב -שרון שחורי
הפעילויות שהיו אמורים לקבל גם ללא הגבלות הקורונה. בחודש האחרון היו מאות פעילויות שהתקיימו 
בזום, לכל מפגשי הכיתות בכיתות ה' ועד ט' הושג סבסוד והוא ניתן במתנה. ייצאו גם דברים טובים 

פגשו עם אנשים שלא היו יכולים להיפגש איתם בשום דרך אחרת מהסגר מכיוון שהתלמידים נ
 במפגשים חיים אילולא היו מפגשי זום.

עדי מציינת שהייתה חשיבה מחוץ לקופסא ולמרות המגבלות ממשיכים לעבוד ועובדים בצורה מוצלחת 
באמצעותו נקדם עשייה  מיזם של תרבות שוויוניתהשוויון המגדרי ועל גיבוש ה ,מוסיפה על תחום

 בתחום העשייה והתוכן.ופיתוח נשים 

)מנהלת בית האמנים( מציינת מספר תערוכות שמתקיימות ועתידות להיות מוצגות לקהל  -יפעת ויסקופ
 נבחרה הגר רבן שתרים את נושא האמנות הפלסטית למעלה. –הרחב, בינואר הקרוב 

שהיה דבר  -)מנהלת מחלקת אירועים באגף התרבות( התחילו בביטולים כבר בעדלאידע -מדמון עולמית
קשה, היו אירועים מאתגרים והתנהלות בצורה מאתגרת והצלחנו לתת תחושה לאנשים של קצת 
נורמליות, כפ"ס היא העיר שהצליחה להגיע לכמה שיותר אנשים בהנחיות והופעות של עידן עמדי, 

שהיו  וקטורזה, העובדות הן שהצחוק והתרבות היו חסרים לכולם וזה היה ניכר בביקוש גם בהופעות
במסגרת ההתרים שהושגו עקב  -וויצמן הייתה תוססת ומלאת חיים עם ההופעות והפעילות -בוויצמן ו

 ההגבלות .

היה שיתוף פעולה מוצלח עם תרבות פיס שהיו ללא עלות ונתן לאומנים עצמם שנפגעו בצורה קשה 
 בתקופת הקורונה ושלא הייתה להם פרנסה גם דרך התבטאות וגם פרנסה. 

נכי צהל ונפגעי פעולות האיבה, שזה  850בכפ"ס ישנם  -יום ההוקרה לפצועי צהל ונפגעי פעולות האיבה
בין המספרים הגדולים בארץ, ביצענו חלוקת שתילים לפצועים עד הבית עם הוקרה והתייחסות, 

ל התגובות היו מעולות ואנשים התרגשו מהמחווה.  אנחנו עובדים על יומן אירועים המתכלל את כ
 האירועים והפעילויות בעירייה במטרה לייעל את המערכת ופעילויות באופן מאוזן.

 

 שאלות ותשובות :

 את הוועדה ומה תפקידה? רואים איך
עדי: הוועדה מוזמנת להיות שותפה בכלל הפרויקטים כמתאפשר וכן ביקשה שהוועדה תהיה וועדה 

 אמן וותיק אמן צעיר.מנו את בחירת הועדה בכמו זיז -ויוזמת, לדוג' מחליטה

 להיות אקטיביים בשיתוף פעולה עם המוזיאון?שאלה : ישנה אפשרות 

מברכת על כל שיתוף פעולה ויוזמות מצד  כל נושא שהוועדה רוצה לדון בו מקובל, כל פנייה נענתה. :עדי
 הועדה.

 שאלה: האם אפשר לקחת חלק פעיל?

 וודאי. :עדי

 

 מוזאון כפר סבא )מצגת מצורפת(-ויזנברג  סקירה של ירדנה

  -וארכאולוגיהתחום העשייה היא של היסטוריה 



 

 אפשרותישנם פרויקטים בסקירת ירדנה שיש לחברי הוועדה , לשאלות ותשובותבהמשך מציינת כי עדי 
 להיות חלק מהם.

תלמידים  16,000יש מעל , יש בהם פעילות מוזיאון שמבנה אתרים מחוץ ל 8יש  -המשך סקירת ירדנה 
 בכפ"ס ומחוץ שמגיעים לבקר בפעילויות הנ"ל.

בעוד כחודש וחצי יסתיים תהליך של  -ארכיאולוגיגן  -מוזאון כפר סבא  2021 שנת הערות לפעילות 
 שימור ושיפור הגן.

 תוכניות חינוכיות והשתלמויות, אימוץ אתרים . -תחום החינוך

 בגן הארכיאולוגי תקווה שיהיה בשכונות המזרחיות.

 פסיפס של אומנית שמשחזרת תמונות וכן התושבים שרוצים יכולים לקחת בזה חלק, –תצוגה ושילוט 

 מי שיש לו עם זיקה של אמנות בפסיפס מוזמן לקחת חלק בדבר הזה.כל 

 

 . 2021פעילות המוזאון פעילויות שחברי הוועדה יכולים לקחת בהם חלק במסגרת  מס' צוינו 

 הדרכה באתרי העיר 

 גיוס תרומות 

  שת"פ ציבור פרויקט הגן הארכיאולוגי 

  לעיר כפ"ס  120פרויקט שורשים 

 

 ?מחברי הוועדהבפעילויות ן לקחת חלק אם יש מישהו שמעוניי: העדי

 : מעונינת אושרית בנאי מאיחוד האמנים 

 אושרית גם מציינת שישנה אופציה לשיתוף אמני כפ"ס בפעילויות .וכן נתנה אופציה כזאת

  לקחת חלק בשיתוף פעילויות שהן לא רק דרך הוועדה. /ותהם מוזמניםמציינת ש :עדי

 תנדב לפרויקטים שצוינו מעלה , נא להעביר פניות בכתב במייל.מבקשת כי כל מי שמעוניין להשתתף לה

 

עקב הזמן שהתארך הוחלט לקחת את הצעת חברי הוועדה להמשיך בעוד כשבועיים מנקודה זו את המשך 
 סקירת הפעילויות וכן לתת זמן נוסף לשאלות תשובות .

 

 
_____________________________ 

 הוועדה חתימת עו"ד עדי לוי סקופ, יו"ר


