
ישיבת ועדת תרבות 
פ"וחלופעילות אגף התרבות 

2020דצמבר 



קולות קוראים 5)בהתארגנות והתרעה קצרים , פורמלי-של החינוך האמסגרות קיץ במקביל 5פתיחת ▪

(ממשלתיים של משרד החינוך

והצהרונים" בתי הספר של החופש הגדול"עבור הילדים במסגרות מערך סבסודים ממשלתי קבלת ומתן ▪

.בגני הילדים ובתי הספר ומעונות יום 3-9ילדים מגילאי 9000-כניהול מערך מסגרות עבור ▪

2020שבועות קיץ 5-6של שבועות בשנים קודמות למערך 3-4-הארכת מסגרות הקיץ מפעילות של כ▪

.א "גני יול–" סבב ב"ד ו"קייטנות חב, "קייטנות מדע", "גנים קצרים"הפעלת מסגרות קיץ עבור ▪

:  ניהול מערך המסגרות תחת מגבלות התו הסגול ושאיפה לשמירת מינימום הידבקויות ובדודים▪

קבוצות320▪

.בלבד 8%-כ–קבוצות שנכנסו לבידוד 26כ "מתוכם סה▪

מתן מערך החזר כספי מלא עקב כניסה לבידוד כולל החזר מלא עבור הפסקת הפעילות של החינוך המשלים  ▪

.   1סגר 

2020סיכום פעילות מפעלי קיץ 



:פתיחה מלאה של כל מסגרות ופעילויות החברה והאגף במגבלות התו הסגול 

–גני הילדים ומעונות היום , פעילות צהרוני בתי הספר ▪

קבוצות100–83–( ביטולים600-כ)ילדי צהרוני בית ספר 1600-2200▪

"ילדות בכפר"ילדים ברשת מעונות יום 250▪

(  ביטולים150)קונסרבטוריון המשך העברת קבוצות )ילדי צהרוני גני ילדים 2500▪

ZOOM-נע בין פרונטלי ל–" בית ספר מנגן"ילדים 300רישום של מעל ▪

ZOOM-נע בין פרונטלי ל–ילדים בית ספר למוסיקה 1000▪

ZOOM–ילדים במחול 100▪

–השכלה , העשרה, פנאי ▪

ZOOM-שמירה ב–ילדים 300תחילת רישום של רק ▪

השכלת מבוגרים, רייזלבית , ארט קיימא–של בתי תרבות והשכלה ZOOMמעט פעילות ב▪

ל עם איסוף עצמי ומשלוחים עד הבית  קהללא קבלת –פעילות מלאה של הספריות תחת התו הסגול ▪

תרבות  ▪

מלא ז"בלותערוכות –המשך פעילות גלריה ובית אומנים ▪

 ZOOM"-תרבות ב"ל " באוויר הפתוח"מעבר בין הופעות –מעבר להופעות היכל ▪

ZOOM-כמעט מלא ב–א "תוכנית סל תרבות תשפ▪

2020דצמבר –ספטמבר –אגף /פעילות החברה





(:מגבלות מתמשכות לשגרה חלקית, מעבר בין סגר"  )אקורדיון"הבנה ותכנון ארוך טווח של פעילות –כללי

:מקוונים ככל שניתן במקביל לבדיקת הצלחת מתן התמורה לתושבערוצי פעילות חלופיים מציאת ▪

ספר עד הבית▪

(היכל התרבות)פייסבוק/ZOOM–מעבר לפעילות מקוונת של אומנויות הבמה ▪

.  עירייה/שיתוף חוצה ארגון , 2סגר –לזמן סגר ( גמלאים/משפחות/ילדים)פעילות מקוונת כלל עירונית ▪

(בהעדר פעילות פרונטלית)מערך מקוון לחינוך המשלים ▪

ZOOM–ב מיקסום פעילות ▪

בניית  , ילדים במחול60, כולל תזמורות "( בית ספר מנגן"כולל )ילדים במוסיקה 1350–קונסרבטוריון ▪

/2020https://fb.watch/2G9OYy9jgZתוכניות מחול נוספות לנובמבר 

2020נובמבר –ZOOM-בניית סדנאות העשרה ב, פעילות העשרה וחוגים + 300▪

20-21ינואר -ללא עלות דצמבר–ZOOM-מתן הרצאות של הקתדרה החדשה ב▪

(משתתפים10עד )קבוצות קטנות פרונטליות + ZOOM–קורסי השכלת מבוגרים ▪

2021תחילת /2020ומבט לסוף שנת 2+3סגר 

לחץ כאן 

https://fb.watch/2G9OYy9jgZ/


-קידום מגוון פרויקטים נקודתיים▪

"  חוג לכל ילד"▪

אמן ניצן אבידור  -"פסלים נודדת"תערוכת ▪

חודש מאבק באלימות נגד נשים-" כפר סבא אומרת די לאלימות"מיזם עירוני מוביל ▪

טקס הדלקה משותפת חנוכיות בחג החנוכה  -פ פרויקטים עם שגריר מקדוניה"שת▪

https://youtu.be/kVIo1KbchVQ

קידום פתיחת הגן הארכיאולוגי ושיפוץ גן מנשה  ▪

" תו המשווה"פ פרויקט "שת▪

פ"וחלואגף התרבות –בתנאי אי ודאות 2021תוכניות עבודה ותקציב בניית ▪

2021תחילת /2020ומבט לסוף שנת 2+3סגר 

https://youtu.be/kVIo1KbchVQ
http://www.digitalcatalog123.com/books/gwqy/#p=1




פעילות/תוכן האירועתאריךפעילות/אירוע

1.7-10.09חמישי בוויצמן
מופעי אמנים עשיר לאורך רחוב ויצמן כל יום חמישי לחיזוק בעלי  

העסקים ונגישות לקהל

אירועי מדרחוב ותרבות פיס  

ברחוב
פעילויות לתושבים תחת התו הסגול/ימי מופעים10.095–6.8

מופע סטנדאפיסטים ברחבי  

העיר
(יצא לפועל תחת ההגבלות 1)מופעי סטנדאפיסטים ברחבי העיר 5מהלך חודש ספטמבר

מופעי היכל לילדים ומבוגרים ברחבת ההיכל6שבוע אחרון של אוגוסטספרייה/מופעי היכל תרבות 

קול קורא אומני כפר סבא

אירועי מופעים/
אמצע אוגוסט

בדגש העסקת  . מקומיים לבניית מאגר מידע לאמניםיציאה לקול קורא 

הפעלות עירוניות/כוחות מקומיים במסגרות האירועים

קטורזה, ( במות פיס)עידן עמדי לספטמבר9-10הופעות פארק

תערוכות גלריית כפר סבא ובית האומנים4ספטמבר–יולי פתיחת תערוכות גלריה

פעילות מקוונת לתושבי כפר  

"מחוברים כפר סבא"סבא 
אוקטובר-ספטמבר

שבועות של פעילות ותוכן מקוון עשיר עבור תושבי כפר סבא בזמן סגר  4

2

ימים מלאים3רכבי הופעות ברחבי העיר במהלך 12סוכות סוכותהופנוע

כפר סבא אומרת די  –מיזם 

לאלימות  
במסגרת חודש מאבק באלימות נגד נשים  יות/פרויקט ייחודי של אומנים25-30.11

מיצגים ואומני תאורה בוויצמן15-יומיים של כחנוכהפסטיבל האורות











חודש מאבק באלימות  -" כפר סבא אומרת די לאלימות"מיזם עירוני מוביל 
נגד נשים



חנוכה  –פסטיבל האורות 
2020





כניסה למערכה של כמחצית השנה המצריך המשך התאמה לשינויים מהותיים בהתנהלות השוטפת  ▪

והתכנון לטווחי הזמן השונים בתקופה זו  

.בתנאי אי ודאות גבוהים במהלך המחצית הראשונה של השנה 2021-תוכניות עבודה ותקציב ▪

:שמירת ותמיכה בניהול מערך כוח אדם תקין בכל הרמות▪

ת  "מחל/כניסה ויציאה מהירים ל▪

שמירת קשר אישי של מנהלים ועד אחרון העובדים▪

חוסן נפשי ושחיקה▪

"מחוץ לקופסא"יצירתיות וחשיבה , גמישות מחשבתית▪

החברה ואגף התרבות ככל שניתן  " קופת"שמירה על ▪

ארצי  /מיזם עירוני–שיויוניתתרבות ▪

2021תחילת 2020סוף –סיכום אתגרים והתמודדויות 

מיזם עולמי  -מאירים את היכל התרבות באדום

לתמיכה במוסדות התרבות  




