
 

01.06.21 תאריך:  
 

 

 :להלן סדר היום לישיבה 

 חברת מועצת העיר ומחזיקת תיק התרבות.עו"ד עדי לוי סקופ,  – פתיחהדברי  .1

מנהלת אגף תרבות ומנכ"לית  -שרון פז -הצגת חזרת עולם התרבות לפעילות ואירועי קיץ .2
 החברה לתרבות הפנאי

יפעת פחימה ויסקופ, מנהלת מחלקת בתי תרבות  -הצגת פעילות בית האמנים ויוזמות בנושא .3
 ונציגות בית האמנים.

 חברי/ות הועדה. –שאלות ותשובות והצעות לייעול  .4

 חברת מועצת העיר ומחזיקת תיק התרבות. –דברי סיכום  .5

 עיקרי דברי המשתתפים:

 עו"ד עדי לוי סקופ: ניתנה סקירה על חזרת עולם התרבות ועל אירועי הקיץ. פתיחהדברי 

 בהתאם למצגת שהוצגה  דסי פאר דרורשרון פז ו -הצגת חזרת עולם התרבות לפעילות ואירועי קיץ

יוני הקרבים, הופעות שיתחדשו עם ביטול התו הסגול וכן חזרה לאיטה לשגרה מציגה את אירועי 
אמנים  2של לפחות  הקרובים יהיו הופעות גדולותהמתקרבת והיתכנות לאירועים המוניים, באירועים 

בסדר גודל גדול מאוד, אך עם זאת אנחנו לוקחים בחשבון שהתקציב לכלל אירועי התרבות הוא לא כמו 
 של שנים קודמות טרם הקורונה.

 אירועי קיץ למשפחות , למבוגרים , לנוער, ולצעירים, בכלל שכונות העיר -אירועי יולי שרן פז מציגה את
 , תוך ניסיון לגעת בכלל גווני האוכלוסייה ולתת מענה תרבותי לכולם.ותוך מענה לכלל התושבים

מה שגם לקחנו בחשבון בתיכנון האירועים  לכלל הציבור הכפר סבאי. צהרים וערביהיו מגוון אירועי בוקר, 
ור בין אירוע לא יצטרך לבח שתושבהוא מגוון רחב , ופריסה נוחה וטובה של האירועים , מה שאומר 

ולא נגיע למצב של שבוע מרובה אירועים ולאחר מכן שקט בתחום לשבוע אחר. ניסינו לבצע פריסה לאירוע 
 רחבה והגיונית ככל הניתן. 

 

 03/2021 :בה ישי מס'תרבות         :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: ;

   אסמכתא :    01.06.21 נערך ביום:

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

שמות חברי 
 הוועדה

 הנוכחים:

, לירית שפיר שמש, ערן ורנר, בת שבע האס, מיכל דורית ברקטלי איסקוב ענבר, עדי לוי סקופ,  עו"ד 
 שוויד, טובי ארבל

שמות חברי 
שלא  הוועדה

 :נכחו

דורי הרשקו, אופק הלפרין, ענת גלית דובין, עמיחי אלפרוביץ, רמי סובעי, נועה אייזן,  יעל לוגסי, 
י רמ, עו"ד קרן גרשון חגואל, אורית ישכילשירן לירן, ורצוייל, שוויד, משה ק ין, אתי בוים, לורןיקל
 .על תמריןי ,אלי חיוןי, רמי קדושי ,, עמוס שטריתבעיסו

 

 וזמניםמ ותשמ
 :שנכחונוספים 

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

 סמנכ"לית החברה העירונית לתרבות הפנאי. -דסי פאר דרור 

 רכזת וועדות העירייה -משתתפים, רכז/ת ועדות העיריה,  סגן מבקר העירייה, רחלי רם תפוצה:



 

 

אירוע מתגלגל וארוך נתנה סקירה על אירועי החודש ועל השאיפה לקיים עדי לוי סקופ  –אירועי אוגוסט 
 אנחנו מקווים שאכן ייצא לפועל.שעות  24למשך 

עדי מציינת שחשובה נוכחות הוועדה בלפחות אחד מאירועי הקיץ בתור משפיעי דעת קהל וכן בתור וועדה 
 את דעתה בחשיבות רבה.שאנשים לוקחים 

 

  יפעת פחימה ויסקופ -הצגת פעילות בית האמנים ויוזמות בנושא

 מדובר במקום מאוד מוצלח עם שטח רחב לעשיית פעילויות, וכרגע לא מנוצל כראוי.

אנחנו חושבים שהפרויקט הבא צריך להיות שיפוץ המקום, והפיכתו ביוזמת מחזיקת תיק התרבות, 
 למקום בו אפשר לקיים מופעי תרבות למשפחות וכן מרכז בו אמנים יוכלו להיות.

 לירית העירה שכן במסגרת השיפוץ צריך להנגישו לקהל בעל מוגבלות , והייתה הסכמה כללית

שצריך לבדוק את שיפוץ המקום מבחינה תקציבית והאם עומד במסגרת התקציב  –הערה נוספת שהעירו 
 הקיים וכן האם נלקח בחשבון סכום הכסף הזה.

 צריך לבחון את הנושא טרם לקיחת הפרוייקט.

עדי מוסיפה שבגלל המיקום המעולה, והשטח הרחב בו הוא בנוי , חבל לא לעשות פרויקט זה אך כמובן 
 שכל הדברים ילקחו בחשבון.

 

 -הערה נוספת

נמשיך את הפגישה בפגישה שתיערך בתאריך  -מכיוון שבמפגש הנ"ל היו מספר מצומצם של חברי וועדה
 הוועדה.) בבחירת האמן ( ונדון בשאר נושאי  15.06.21

 עדי מדגישה כמה נושא הנוכחות של חברי הוועדה חשוב ושיש לנסות ולהקפיד ע"כ.

 

 לפני / אחרי בחירת האמן בתאריך שנקבע כבר מראש. 15.06.21סוכם שהישיבה תמשיך במועד 

 

 
_____________________________ 

 חתימת עו"ד עדי לוי סקופ, יו"ר הוועדה


