
 

 
 
8/1/2022 
 
 

 :להלן סדר היום לישיבה

 

 תיק התרבות. תמחזיקוחברת מועצת העיר  ,עו"ד עדי לוי סקופ –דברי פתיחה  .1

, החברה העירונית לתרבות הפנאי ומנהלת אגף תרבותשרון פז, מנכ"לית  -לכפר סבא 120 .2
 מנהלת מוזיאון כפר סבא.   -ירדנה וייזנברג

ע"י הגב'  סיכום והפקת לקחים -מחווה לקלאסיקות הטובות בעולם -undercoverפסטיבל  .3
 . , סמנכ"לית החברה העירונית לתרבות הפנאידסי פאר דרור

)נדחה לישיבה הבאה בשל  2022 -ם והחצר המיועדת לפיתוח בסיור והסבר על בית האמני .4
 בה באמצעות זום ולא בשטח(ים הישוקי

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

 

  דברי המשתתפים עיקרי

ישיבה מנים לא יתבצע עקב המצב )וסיור והסבר על בית הא: ראשית -דברי פתיחה :עדי לוי סקופ
בתקווה שבוועדה הבאה נסייר בשטח ונשלים את קבלת ההחלטות תוך כדי  ,זום עקב הקורונה(ב

 ביקור באירועים ובמקומות בעיר. 

 שהיה undercoverפסטיבל : שהתרחשו מאז הפגישה האחרונה הםשני אירועים מתוך רבים 
לשנת  רכביםהמקהלות והאהב"י ל תחרות שזכו בגמר הגדול של ואנסמבל גלרוןגדולה הצלחה 

  .בעיר מעמד מרגש עבור המוזיקה הקהילתית .2021

שנים לכפר סבא אנו נערכים לפסטיבל חדש לקראת שבועות  120 -בשנה הבאה בנוסף להיערכות ל
  רעיונות לקראת פסטיבל מחול וזמר עממי יתקבלו בברכה.שיעסוק במחול וזמר. 

 . לאירועים כרגע יוצגו מחשבות ראשוניות ועבודה התחלתיתשנים,  120עוד כשנה כפר סבא חוגגת ב

שנים לכפר סבא לא נציין באירוע  120חגיגות  את :מציגה מצגת. עיקרי הדבריםזנברג: יירדנה וי
, רגוניםא , כוללזמן טוב לשיתוף התושבים לקחת חלק בחגיגהזהו  אחד גדול אלא בשנה של עשייה.

לשנה . הרעיון בפעילות לוקחים חלקכולם  עוד,חינוך, רווחה, ספורט, אומנות והת כקבוצות, מער

 :נושא 1 :ס' ישיבהמ       ועדת תרבות ישיבת פרוטוקול

 :ביום ערךנ 4.01.2022    

  לוי עדי ד"עו -ועדהוה ר"יו י:"נרשם ע נעה בוטבול
 קופס

 :י"ע והלנ

, עמיחי אלפרוביץ, רמי ענבר מיכל רובינשטיין, דקלה זהבי, טלי איסקוב ,סקופ לוי עדי ד"עו
סובעי, עמוס שטרית, אופק הלפרין, לירית שפיר שמש, בת שבע האס, דורית ברק, מיכל סוויד, 

 . , יעל תמריןאלי חיון, ירמי קדוש, ערן ורנר, טובי ארבל
 

 חברי הוועדה שמות
 :הנוכחים

 לתרבות הפנאיסמנכ"לית החברה העירונית -דסי פאר דרור

 מנהלת מוזיאון כפר סבא –ירדנה וייזנברג 

שמות מוזמנים נוספים 
 שנכחו:

שוויד, משה  ענת הרשקו, דורי קליין, לורונועה אייזן, עו"ד קרן גרשון חגואל, גלית דובין, 
 קורצוייל, אתי בוים

 הוועדה חברי שמות
 :נכחו שלא

רכזת וועדות  –סגן מבקר העירייה, רחלי רם משתתפים, רכז/ת ועדות העירייה, 
 העירייה

 :תפוצה



 

קטנים יותר  איכותיים אירועיםובמהלך השנה  אירוע סיום גדולים+  אירוע פתיחה זו הוא
 . לקהל הרחבשמיועדים 

 שיאפשר לציבור להציע הצעות. לטופס מקוון היא המלצתינו 

  חדשים. יהיו אירועיםבמהלך השנה יתקיימו האירועים המוכרים בעיר, חלקם יקבלו חידוש ובנוסף 

חסויות  נגייסו לכל משרד יש תקציב, גם העירייה תקצה משאבים לחגיגות : תקציב האירועים
רצה אירועים ארציים שנ ושיתוף פעולה עם משרדים ממשלתיים, דהיינ רעיון נוסף הוא ותרומות.

 בכפר סבא.  לארח

 שיעשה עבודת שטח ויכיר את העיר.  /העל האירועים יהיה אחראי מפיק

 שיחבר בין הטוב שיש לכפר סבא להציע לבין ההפקה עצמה. /יתלמפיק יתלווה פרויקטור: פז שרון
שנה  120יתבסס על הקיים ויצבע תחת  התקציב הפתיחה והסיום, יבנושא התקציב, למעט אירוע

  לכפר סבא.

 הקיימת תוספת תקציב אך במסגרת סבירה כיוון שאנו מתבססים על מסגרת התקציב צפויה
 . 2023ויסתיימו באוקטובר  2022שנה יחלו באוקטובר  120אירועי  .פעילויות העירוניות ולאגפיםל

 ,קול קורא :המקורות התקציביים מסתמכים על לפחות שלושה מקורות שונים :לוי סקופ עדי
 סבסוד של משרדים ממשלתיים, חסויות ותקציב עירוני. 

וגאווה  הייחודיתאת הקהילה לכפר סבא זה להדגיש את ייחודיות העיר,  120מטרת האירועים בציון 
  . הרבה מהפעילויות לא בהכרח כרוכות בתקציב מיוחד.עירונית

 לכפר סבא יהיה אדם מתוך העיר, שמכיר את כפר סבא. 120הצעה שמפיק אירועי  ירמי קדושי:

כרז, מבחינה משפטית המכרז חייב להיות פתוח לכלל הציבור בחירת המפיק יתבצע ע"י מ: פז שרון
 )זאת לאחר בירור מול המחלקה המשפטית(. 

היסטוריה של בו ילווה את האירוע פרויקטור שבקיא בגופים ,לטובת היכרות של המפיק את העיר
 יתבצע החיבור בין המפיק לעיר. בעזרתו העיר ו

מחלקה המשפטית אם ניתן להעניק ניקוד על בסיס ה מול בבקשה אם ניתן לבדוק: לוי סקופ עדי
 היכרות עם העיר. 

 בסדר.  :פז שרון

להביא קולות מהאנשים המבוגרים של העיר, שחיו בכפר סבא עוד בתחילת  ההצע ירמי קדושי:
דרכה שיספרו אודות העיר. זאת אפשר לעשות ע"י צילום, למטרת תיעוד ושימור שנות העיר 

 הראשונות. 

 .הרבה אמנים שצמחו מתוך העיר ופרצו במגוון תחומיםלתת מקום בחגיגה לחשוב דבר נוסף, 

 כבר מתגבשות, יש לנו מאגרי מידע ואנו פועלים בכיוונים הללו.ההצעות : וייזנברג ירדנה

 מתוך העיר עלה במצגת ע"י ירדנה ואכן זה דבר חשוב.  /יותמניםושילוב הא :לוי סקופ עדי

 בנוסף לספר את סיפור כפר סבא הישנה הוא רעיון יפה. 

 הצעה לשילוב התזמורת של כפר סבא עם תערוכה של ציירי העיר. אלי חיון:

 שילוב של כמה תחומי אומנות יחד, אכן רעיון טוב.  :לוי סקופ דיע

 חשוב שיתוף הפעולה בין חינוך, ספורט ותרבות.  :איסקוב טלי

 בנוסף, ישנו אנסמבל תיאטרון בעיר, ניתן להפיק הצגה מקורית שקשורה לעיר לכבוד האירוע. 

 יש בעיר עשרות מקהלות, זו הזדמנות לעשות פסטיבל מקהלות של העיר.  :ברק דורית

אירוע הצדעה  לתוך האירועים. בנוסף ליצור ז"ל הכנסת ראש העיר לשעבר יצחק ולד: ארבל טובי
 בעבר ובהווה, למשל הפועל כפ"ס בכדורגל, כדורעף נשים ועוד. לספורט בעיר, 

אכן יש הרבה מה להציג בספורט, נציע זאת למחלקת הספורט ונקווה לשיתוף  :וייזנברג ירדנה
 פעולה. 

  התנדבות בעיר, רוח העיר לפעילות חברתית רחבה.איך נותנים מקום ל :ברק דורית

 . את מקומו באירועיםמאפיין איך אפשר לתת לגנים, פארקים,  - בנוסף, הירוק בעיר

 



 

כמאגר אורבני מוכרז  וכרהעיר ת ובמסגרתש את הרשת הירוקהתגיש כפר סבא  :וייזנברג ירדנה
 סטטוטורי עם דרגות חומרה של שימור. 

נקבל את אישור ועדת התכנון  2023הרעיון הוא לעשות על רחוב ויצמן תערוכה על כך. נקווה שעד 
 המחוזית ונוכל להציג תערוכה. 

ערך רב קיים בשילוב אנשים עם מוגבלויות יחד עם אנשים ללא מוגבלויות : שפיר שמש לירית
  בעשייה משותפת בקשר לאירועים. 

 הלכוון איך כלל האוכלוסיי באירועים. /ותהתייחסות לקהל הילדיםדגש על  :רובינשטיין מיכל
אנשים שיצאו מהעיר כפר סבא  באמצעות. ניתן לעשות זאת הילדים עלגם בדגש ת מהאירוע ינהנ

  .מכל התחומים ,ועוד כמו אנשי הייטק, חוקרים, זמרים

 תת במה לעשייה ולהצלחה שצמחה מתוך העיר. ניתן לצרף את ראשי העיר לדורותיהם ול

 קהילתית. הבנוסף, לראות ולחבר את ההתנדבות המדהימה בעיר והעזרה 

  לאור כל זאת, לזכור שיש קורונה וייתכנו סגרים, לכן יש להיערך לכך כדי שהעבודה לא תרד לטמיון.  

שונים הקשורים לעיר כמו  הצעה לעשות חידון כפר סבא, חידון היסטורי או תחומיםדקלה זהבי: 
קיימת בכפר  הצמחיית העיר. חידון עירוני שסוקר תחומים שונים, אשמח לשלב את המעברה שהיית

 סבא בשנות החמישים, לפתח את זה ולתת לזה מקום. 

 על מנת לחזק את החיבור בין תושבי העיר ניתן לעשות מעין משחק הגמד והענק. מיכל סוויד: 

משהו לעשות היסטורית העיר  על תרומת הנשים בהיסטוריה של העיר. מתוך כל לדבר דורית ברק:
 מיוחד על נשות העיר. 

על ההצעות  חברי הוועדה . תודה לכםלתערוכת "נשים מייסדות"אכן קיבלנו הצעות : לוי סקופ עדי
 הרבות. 

  .מצגתבundercover הצגת פסטיבל  :פאר דרור דסי

נמשך זמן רב עקב הקורונה. נדרשנו להחליט על התכנים אותם  הפסטיבל : תכנוןעיקרי הדברים
ימים שעושה מחווה לקלאסיקות  3התקבלו והשפיעו. זהו פסטיבל של  םנביא לעיר והצעותיכ

  הגדולות בארץ ובעולם.

מנים ועמדות מכירת והא שנצבע באווירת פסטיבל, עם תמונות התרבות היכלב הפסטיבל התקיים
להקת כפיים עם יהודה קיסר,  ופיעוה ,בתשלום מופעיםלמופעים חינמיים ו. הפסטיבל נחלק בירה

 ,כדי לקבל תמיכה בסיסית , ון ועוד. בנוסף, כחלק מדרישות הפסטיבל'ירמי קפלן במחווה לאלטון ג
 שעליהם נדרשנו לעבוד. הפסטיבל הביא קהל מגוון, כולל צעירים רבים היו ארבעה מופעי מקור

 . עליומאד  טובות תגובותקיבלנו  לקהל העיר.מיוחדת וטובה עם תוכן ראוי  האוויר ההייתו

לאור  סטיבל קבועלפ ותוהופכים או יישר כוח לדסי ושולה שהובילו את הפסטיבל. אנ :פז שרון
בפסטיבל אנחנו לא נשענים רק על כספי עירייה, שילבנו מכירות כדי לכסות לפחות שליש . ההצלחה

חיצוניים של משרד התרבות והפייס שכיסה שליש נוסף  קולות קוראיםגייסנו מעלות הפסטיבל. 
  שליש אחרון הוא מכספי העירייה. זה גם חלק מהצלחת הפסטיבל. מהעלות. 

אזור נוסף למועדון אינטימי לקאברים עם קהל מעבר להופעות שהיו בהיכל הפכנו  :לוי סקופ עדי
 ש כאן צוות נפלא שעשה עבודה יוצאת דופן. מהמפיקיםיהצלחה אדירה גם לזה.  הוהייתקטן יותר 

והצוות שלנו, דסי, שרון ושולה,  דפנה שייט ומיקי שטיינר -שעטבדין פעם ראשונה עם כפר סבא
 בהיכל ועוד.  /ותצוות העובדים

אנחנו ממש בשלבים ת מזה בפסטיבל החדש שאנו מכינים לקראת שבועות. יהמטרה שלא נפחת כע
 לכפר סבא. 120זה עוד פסטיבל חדש לכבוד  נשתף יותר בהמשך. של הבניה, םפרלימינריי

תודה מיוחדת לכל חברי וחברות הועדה על מעורבות והאכפתיות, נמשיך בישתוף הפעולה למען 
 העיר שלנו והתרבות הנפלאה בה. 

 

 
________________________ 

 חתימה עו"ד עדי לוי סקופ, יו"ר הוועדה

 


