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 עיקרי דברי המשתתפים:

 
 . )מצגת מצורפת( המרכז להשכלת מבוגרים בכפר סבאפעילות מציגה מצגת אודות  נורית טננבאום:

 
 ?אחה"צהלימודים הם רק בשעות  יעל תמרין:

 
לא, הלימוד בתיכונים עבור ותיקים מתקיימים בשעות הבוקר שאר התוכניות  נורית טננבאום:

 אחה"צ. 
 

 עבור הוותיקים שעובדים יש תוכנית בשעות אחה"צ?  יעל תמרין:
 

הרעיון הוא הלמידה בתוך התיכונים, שכמובן אינם פעילים אחה"צ. אך ניתן  נורית טננבאום:
 לחשוב על מרכז למידה עצמאי לשעות הללו. 

 
 ניתן לבדוק את ההצעה זו. בקתדרה יש לימודים אחה"צ?  עדי לוי סקופ:

 2מס' ישיבה:  תרבות פרוטוקול ישיבת ועדת נושא: 

 אסמכתא :  29/3/2022 נערך ביום:

 

 העירונית החברה לית"סמנכ -הגב' דסי פאר דרור נוהל ע"י:
 הפנאי לתרבות

 בוטבולנעה  נרשם ע"י :

שמות 
 חברי/ות
הועדה 

 הנוכחים:

ענת הרשקו, לירית שפיר רמי סובעי, יעל תמרין, עמוס שטרית, עו"ד עדי לוי סקופ, דקלה זהבי, 
 טובי ארבל. שמש, בת שבע האס, מיכל סוויד, אלי חיון, 

שמות 
 /ותחברי

הוועדה שלא 
 נכחו:

טלי , מיכל רובינשטיין, נועה אייזן, דורי קליין, דורית ברק, לורו שוויד, משה קורצוייל,  אתי בוים
 ירמי קדוש, ערן ורנר  אופק הלפרין,,  עמיחי אלפרוביץ, גלית דובין, עו"ד קרן גרשון חגואל, איסקוב

שמות 
 /ותמוזמנים
 שנכחו:

מנהלת המרכז  -הפנאי, נורית טננבאום לתרבות העירונית החברה לית"סמנכ -דסי פאר דרור
 . , גילה  מאיירס עמותת אמן בעירולהשכלת מבוגרים בכפר סבא

 , רכז/ת ועדות העיריה,  סגן מבקר העירייה/ותמשתתפים תפוצה:



 

  

 
 לא  דסי פאר דרור:

 
נבחן שיתוף פעולה עם הקתדרה לפתיחת קורסים אחה"צ. הדגש הוא על נושאי  עדי לוי סקופ:

ניתן לבצע סקר בקרב הגמלאים/ות לגבי תוכנם של הקורסים.   הקורסים, המיקום פחות חשוב.
 ייתכן כי יהיה לכך ביקוש גם ללא מגבלת גיל. 

 
כל  הפרויקט יכלול אתוב, " העתיד להתחיל לפעול בחודש יוני הקרקמפוס כפ"ס"פרויקט  ישנו

הקורסים וההרצאות, כל דבר שהוא לימודי, וכן גם השכלת מבוגרים מהווה חלק משמעותי 
 מהפרויקט.

לימודים אפשר לנו להרחיב למיזמים כאלו, כמו תקמפוס כפ"ס"  -הפלטפורמה של "עיר לומדת
 ., בהתאם להצעתה של הגב' יעל תמריןבשעות אחה"צ לוותיקים

 קורסים מאוד אטרקטיביים, כמו יזמות ונשים. הקורסים הראשונים של "קמפוס כפ"ס" יהיו 
 

אוסיף את הקורס בתנ"ך שמתקיים פעם בשבוע בימי ראשון, אליו מגיעים כדי נורית טננבאום: 
  ללמוד תנ"ך לשם הלימוד, הינכם מוזמנים.

 
 תודה רבה לנורית טננבאום. עדי לוי סקופ:

. הפסטיבל  8-10.5.22נעבור כעת לפסטיבל הנושפים, השנה הפסטיבל צפוי להתקיים בין התאריכים 
צפוי להיות רחב, מונגש ויותר אטרקטיבי משנים קודמות, בהמשך למגמה שלנו לעשות את הדברים 

 ויצירתי יותר.  נרחבבאופן 
 

 גת מצורפת(. מציגה מצגת אודות פסטיבל "נושפים בכפר סבא" )מצדסי פאר דרור: 
 מגיעות משלחות של נגנים מכל רחבי הארץ.  -הפסטיבל הוא יחיד בארץ, הוא איננו עירוני אלא ארצי 

נגנים וזמרים על במה אחת )כמובן באופן בטיחותי(, באירוח  523סיום הפסטיבל יהיה במופע של 
 של הזמר רמי קלינשטיין, ובסיום המופע זיקוקי דינור שקטים. 

 
החלטנו להיפרד מהזיקוקים הרועשים מתוך התחשבות בהלומי הקרב ובבעלי ופ: עדי לוי סק

לקראת יום העצמאות אנו בודקים זיקוקים פחות רועשים )בבחינה אם הם אכן כאלה( או החיים. 
 שנבחר בזיקוקים שקטים. 

בהמשך לפסטיבל הנושפים נשמח לראות את כולכם ולקבל הערות והארות. אנו דנים על דבריכם 
קדושי בנוגע לאומן מזרחי דוג' לכך היא הערתו של ירמי ומיישמים את הדברים, הביקורת חשובה. 

 , שיושמה. undercoverבפסטיבל 
 

אך העלויות עבור אומני  גם לפני ההערה בחנו הצעות עבור מוזיקה מזרחית,דסי פאר דרור: 
הוצאה כלכלית כזו מכספי  להרשותהמוזיקה המזרחית הם גבוהים מאוד כך שהעיר לא יכולה 

 ציבור.
 כעת לאירועי אצטדיון כפר סבא )מצגת מצורפת(. 

 לתת מענה לאנשים שאוהבים מוזיקה. במטרה להביא אומנים מוכרים ואהובים להופעה בעיר, 
 

 ישנם כרטיסי הזמנה לחברי הוועדה? רמי סובעי:שאלה: 
 
, הוועדה בוחנת הגזבר והמנכ"ל היועץ המשפטי בהשתתפותיש וועדה,  לכל אירועעדי לוי סקופ:  

. ישנם אירועים בהתאם להוראות הדין לעיתים מאשרת ולעיתים לא ,את הבקשות לנתינת כרטיסים
 עבור עמותות.  שחלק מהכרטיסים לא נמכרו אז מתאפשר לתת או למכור במחיר נמוך יותר

 מה שמתאשר מבחינתנו זה שברגע שנקבל את הקישורים להזמנות כרטיסים נשלח לכם בקבוצה. 
ההופעות באצטדיון נבחרו ע"י צוות מקצועי, נעשתה הפקת לקחים מההופעות הקודמות ונעשו 

 . סקרים פנימיים
 



 

  

תומים בעניין יום העצמאות אנחנו נארח בעיר שתי זמרות וזמר )זהותם תתגלה בפרסומים(. אנו ח
על האמנה לקידום תרבות שוויונית ואנו עושים את האיזון בייצוג המגדרי בין ההופעות של יום 

 העצמאות, האצטדיון וההיכל. 
 בקשר לזיקוקים ההחלטה נתונה בידי ראש העיר אך אנחנו נלך לכיוון הזיקוקים השקטים יותר. 

 
  יר?לע 120היכן עומדות ההכנות לחגיגות שאלה: 

 
אוקטובר מהחגיגות יתחילו ורפרנט/ית.  יתאנחנו בשלב הוצאת מכרז לאיתור ספק/ עדי לוי סקופ:

 , כמובן במגבלות הבחירות. 2023עד מאי  2022
יתכנסו וועדות מיוחדות לדיון באירועים, התחלנו לעבוד  שנה לעיר. 120כל האירועים יהיו צבועים ב

 מיוחדת, אתם תיפגשו עם הרפרנט/ית.נכנס ישיבה על הרעיונות שהבאתם. 
 ישנם אירועים שהוחלט שהם יתקיימו כמו יקיר/ת העיר, בול של כפ"ס שיצא, תערוכה מיוחדת. 

יש עוד כמה  -עדין לא בחרנו מפיק/ה ולכן טרם התגבשה תוכנית, אנחנו כמובן נציג אותה בפניכם
 חודשים עד שזה יקרה. 

 
 בישיבה הבאה.  את הנושאכפ"ס" אנחנו נעשה מאמץ לשלב קמפוס  -בנוגע לפרויקט "עיר לומדת

הפעילות הרחבה בנושא תרבות ואומנות היא מקור לגאווה. אני מבקשת להגביר את ההשתתפות 
באירועים מכל הסוגים ולתת לנו פידבקים על הפעילויות. אתם מביטים ממבט של תושב/ת וגם 

 ממבט מקצועי של חבר/ה בוועדה וזה מאוד חשוב לנו. 
 

אני רואה גלריות בארץ ובעולם, והגלריה שלנו קטנה מאד ולא מספיק מונגשת. מה   טובי ארבל:
 מקום גדול יותר?הסיכוי שהיא תעבור ל

 
הגלריה צריכה לגדול, התקדמנו אני מסכימה שהגלריה צריכה לעבור למקום אחר.  עדי לוי סקופ:

מאוד בעשיה האומנותית ובשביל להתפתח לעוד כיוונים צריך חלל אחר ונגיש יותר. זה נמצא על 
הבית לתיאטרון . גם נושא חשוב בעיני סדר היום אך לא לשנה הזו אלא לקדנציה הבאה, זה נושא

 . והגשנו כבר כמה תכניות בעירהוא משהו שצריך לקדם 
 

 ההרצות של ההצגות מתבצעות כעת באודיטוריום.  דסי פאר דרור:
 

לתיאטרון יש מקום בהיכל אבל לא מספיק. אנחנו רוצים מקום שיאפשר להריץ  עדי לוי סקופ:
 מרכזי שישמש לפעילות זו.  הרבה הצגות, חדר הקלטות, חדר חזרות, חדר תלבושות ותאורה, חלל

 יש הרבה אתגרים טכניים אך זה עומד בדחיפות גבוהה.
 בנוסף, החלל של בית רייזל אכן התיישן, ויש חלומות גדולים לגבי המרחב הזה. 

 
 , תיפתח תערוכה על תימן, אתם מוזמנים להגיע. 31.3.22מחר,  רמי סובעי:

 במופע של להקת "איילת חן", זו הזדמנות להציע שיתוף פעולה עם הלהקה. 
 

לבדוק לגבי שילובם של להקת "איילת החן" בהופעות נוספות ברחבי בהחלט יש  עדי לוי סקופ:
  וחברה. אגף קהילהנעביר לידיעת  -העיר

 
 /ןבברכת חג שמח ובריאות לכולם -הרמת כוסית וברכות לחג

 

 
____________________________ 

יו"ר הוועדהחתימה עו"ד עדי לוי סקופ,   

 


