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 453328 אסמכתא :  12/9/2022 נערך ביום: 

עו"ד עדי לוי   - יו"ר הוועדה נוהל ע"י: 
 סקופ 

 בוטבול נעה נרשם ע"י:  

שמות חברי הוועדה  
 הנוכחים: 

  -עו"ד עדי לוי סקופ, שרון פז
מנכ"לית החברה העירונית  

לתרבות הפנאי, דקלה זהבי,  
, עמוס שטרית,  טלי איסקוב

לירית שפיר שמש, בת שבע  
האס, אלי חיון, ירמי קדושי,  

 טובי ארבל.  

 

שמות חברי הוועדה שלא  
 נכחו:

מיכל רובינשטיין, נועה  
אייזן, עו"ד קרן גרשון  

חגואל, גלית דובין, עמיחי  
, רמי סובעי, יעל  אלפרוביץ

תמרין, אופק הלפרין, ענת 
הרשקו, דורי קליין, דורית 

ברק, לורו שוויד, משה  
קורצוייל, מיכל סוויד, אתי  

 בוים, ערן ורנר     

 

 שמות מוזמנים 
 שנכחו: 

מנהלת   –ירדנה ויזנברג  
 סבא  - המוזאון כפר

 

 

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

 



 

  

 
 עיקרי דברי המשתתפים:

 
שנה לעיר, ההערות/ בקשות/   120בנושא  אתכםחשוב לנו לשמוע  עדי לוי סקופ:

 ואנו פועלים לאורם.   מסייעים לנו שעולות מהמפגשים  תובנות
מתקיימות בשנת   לעיר  החגיגות השנה רגיש כיוון ששנה לעיר הוא נושא  120נושא  

וזה לגיטימי לחלוטין וחשוב    לאופן החגיגות שלו התפיס לכל אחד יש את הבחירות. 
 .  שקולכם ישמע

אלפים מהתושבים/ות הגיעו   -  בעיר סקירה קצרה בנושא אירועי הקיץ ופסטיבל צבע 
 והשתתפו.  

 מה אתם אומרים? 
 

מקסימה, אווירה מאוד   התערוכה הייתה נהדרת והפעילות בחצר דקלה זהבי:
 טובה.  

 
"אומן בעירו" , האומנים  קבוצת מ , אני חלק בפסטיבל צבע הייתיבת שבע האס: 

 עבדו קשה למען ההצלחה.  
 

 מה הרגשת? שרון פז: 
 –  בנוגע לפסטיבל 'צבע בעיר'  ההחלטות  מספרשקיבלנו  חשוב לי לשמוע כיוון 

 את התאריך   שנות. ל1 
 כדי להשקיע כסף בפסטיבל אחד, תחת 'צבע בעיר'.   אירועים . לאחד2 

 
התמיכה של העירייה ומה שנעשה זה אדיר. הרעיון קרם עור וגידים   בת שבע האס:

 באף מקום.    הלא הוזכר הקבוצה  בקבוצת אומן בעירו אך
 

 וני וצריך להיות לו זהות עירונית. הפסטיבל הוא עיר שרון פז:
 

 שזה יוזמה של "אומן בעירו".   נכתבבהודעה לעיתונות  עדי לוי סקופ: 
 

 . אולי להבא לכתוב 'בהפקת אומן בעירו'אלי חיון: 
 

   זה גם לא נכון כי זו הפקה עירונית. שרון פז:
 

. זה  בעירו' נמצא את הדרך להגיד שזו יוזמה מקורית של 'אומן  עדי לוי סקופ:
החלום שלנו לקחת משהו שמתחיל בקטן ואז כשזה גדל צריך לזכור מאיפה הוא  

 התחיל.  
 

מטרה היא שתושבי העיר יכירו את הפעילות  ה .אני לוקחת לתשומת ליבי שרון פז:
ו קשה מאוד להצלחת הפסטיבל. אנחנו גם נשב להפקת  נהאומנותית בעיר, עבד 

 לקחים.  
 



 

  

 במסגרת הפסטיבל.  נחזיר את ה'בתים המארחים'  עדי לוי סקופ:
 

 . עוד לא יודעים אם זה יהיה בימי הפסטיבל או במועד אחר שרון פז:
 

, גם  ו' בתקופת הזמן הזמארחיםהכוונה היא לאפשר את ה'בתים ה  עדי לוי סקופ:
 שנה לכפר סבא, אירוח בבית אומן מקומי כולל את סיפור העיר.   120 של  בהקשר

 
 . שנה לעיר 120סקירה קצרה בנושא 

 
 הדברים הם עדיין בהתהוות ולכן לא נציג את הדברים בצורה פורמאלית.  שרון פז:

כוללת את מנכ"ל  . הועדה רפי סער -יו"ר הינו ראש העיר הועדה מקצועית,   נה יש
ות, תרבות, אירועים, קהילה, מורשת ומוזיאון. כרגע הועדה  העירייה, נציגי דובר

 עובדת יחד עם המפיק הנבחר.  
 

 מי המפיק?  עמוס שטרית:
 

 .  ג'קי בכר. היה לנו קול קורא פתוח לציבור שרון פז:
 

 מה התקציב?טובי ארבל:  
 

  , לא כולל חזות העיר.שלושה וחצי מיליון ₪ מה מסגרתבקול קורא פורס שרון פז:
 צנוע יחסית לערים אחרות, ישנה התחשבות בכספי ציבור.    יהיההתקציב המוקדש  

 .  2023עד אוקטובר   2022אוקטובר  -תאריך התחלת החגיגות 
  120בצבעי  קיימים שיצבעו   אירועים  ובנוסףישנם אירועים ייחודים בהובלת המפיק 

 שנה.   120תוספת של מייצג ייחודי עבור   שיקבל פסטיבל האורות , שנה לעיר. למשל
הקפדה גדולה על שיתוף כלל אגפי העירייה, כל המחלקות הרלוונטיות, כמו רווחה,  

ספורט, תרבות, ארט קיימא, קונסרבטוריון. במטרה לראות מה קיים ואיך אפשר  
 להעשיר את האירועים הקיימים.  

 
 מה עם תנועות הנוער?    דקלה זהבי:

 
פרויקט מרכזי אחד שיוביל   -אגף החינוך ו  גם מרכזים קהילתיים כן, שרון פז:

   תיכון.המגילאי הגן עד  
מאמינה שבחודש הקרוב נראה כבר את    -בנוסף, נסגר נושא המיתוג הייחודי

 התוצרים.  
 

 -רמות של שיתוף ציבור 2כרגע נעשו  :שיתוף ציבור

לכל תושבי העיר בשאלה ''מה חשוב לכם  פניה דרך הפייסבוק - פוסט ממומן .1
 תשובות.  300קיבלנו יותר מ -שנה לעיר?'' 120בחגיגות 

הסרטה של תושבי העיר עבור סרטונים שילוו את האירועים    -והסרטה  ראיון .2
 השונים במהלך השנה. 



 

  

 
 כל מה שיעלה כאן זה חלק מהשיתוף ציבור, הכל יעבור לוועדה. 

 
 .  120אירועים קיימים לכבוד  חידוש  שהוזכר קודםכמו  - עבודת המפיק

 בנוסף, אירועים חדשים: 

אזרח כבוד, הועדה ברשות ראש העיר מחליטה על בסיס תקנון    -יקיר העיר .1
 קיים של העיר.  

 אירוע השיא.   -אירוע פתיחה .2

 סיורים במבנים מוגנים ברחבי העיר.   -סיורים עירוניים .3

אגף החינוך, המורשת, הקיימות ועוד, שבסופם יוצגו    - פרויקט שנתי מתמשך .4
 תוצרים לקהל.   

 שנה.   120פעילות ייחודית נוספת עבור  .5
 

החוכמה היא שבתוך אירועי השיא יהיה מקום לקבוצות מקומיות   :ירדנה ויזנברג
 של העיר.  

בסה"כ   כרזלעניין המורשת, מוזיאון כפר סבא הוא מוזיאון מוכר, וזכינו במ
שבת במוזיאון. הפעילות חינמית לתושבים אך  -לטובת פעילות בשישי  ש"ח 160,000
משתתף שלא הגיע  שמחויבות הגעה קיבלנו אישור ממשרד התרבות  צירתלטובת י

 , והמבקרים הפכו ללקוחותינו.  שהזמין על המקום םפעמיים ישל
המבנים לשימור, נשמח   אם יש לכם רעיונות, לפעילות בתוך החללים של 120לכבוד -

 לשמוע.  
, לא אישרו לנו כיוון שניתן רק  120הגשנו בקשה לרשות הדואר לבול לעיר לכבוד  -

 ביובל.  
מבנים,   72יחד עם אגף הנדסה אנחנו נציג את תוכנית השימור העירונית,   -תערוכה

 התערוכה תהיה במרחב העירוני.  
פיגומים מתוך מטרה לשמר את  קונסטרוקציות/ הרעיון של התערוכה זה בניית 

ועוד. הרעיון הוא לשזור תחומי יצירה    שירה, ספרות -החיים שנוצר סביב המבנה
 שונים בתוך התערוכה.  

 
 איפה התערוכה תתקיים?  טובי ארבל:  

 
 סמוך למבנים לשימור.   :ירדנה ויזנברג

הרעיון הוא שיהיה ייצוג של בתי הספר גם בקהילה, במרחב    -מערכת החינוך
 הציבורי, אנחנו נכין ערכות וחומרי למידה לפי רמות.  

שעות ייעוץ של מומחה לתיירות,   100משרד התיירות אישר לנו  -ועדת תיירות 
ובמסגרת הזו אנו רוצים לשזור יחד את כל האתרים בעיר, מורשת, יצירה, קיימות,  

 פיסול חוץ ועוד.  
 

   מה עושה המומחה לתיירות?  אלי חיון:
 

 סקר עירוני, חיפוש הפוטנציאל.   :ירדנה ויזנברג



 

  

  ועץנציאל ולכן אישרו לנו את הייעוץ. יש כאן תשתיות מעולות, הייש פוט שרון פז:
 למה כדאי.    יכוון

 
   :ירדנה ויזנברג

 סיורי שוטטות בין המבנים והגנים.  -
אנחנו רוצים שבמרוץ כפ"ס נפזר את היסטוריית הספורט  - תערוכת ספורט -

 בעיר.  
 

ההחלטה העירונית היא שילוב משמעותי של הקהילה, עסקים   עדי לוי סקופ:
 מקומיים, אומנים/ות מקומיים/ות.  

 
 הרעיונות שעלו: מבין 

במסגרת הטלוויזיה   צפוי לצאת, )השמעת השיר(, ורבציקמשיר של בתיה  .1
 המקומית.  

 קדימון חדש למוקד  .2

 בול  .3

 העיר/ אזרח כבוד  יקיר  .4

 תערוכות חוצות  .5

 מהחדשים לוותיקים.  -יריד של סופרים מקומיים .6
 

שהאירוע יהיה מכובד   חודש הקריאה יהיה שונה, אנחנו נגדיל את התקציב שרון פז:
 יותר. 

 
  120האומנים/ות בעיר ביקשו לייצר שיתוף פעולה ולהפיק לכבוד  עדי לוי סקופ:

 שנה לעיר, זה אומנם דורש עבודת כתיבה והפקה אך יש כותבי תוכן והדבר אפשרי. 
אומנים/ות נפגשו וסיפרו את הסיפור האישי שלהם ויצרו   -לחולון ותנוהפנו א 

 תערוכה שמחברת אותם לעיר.  
 

העמותה לקידום נשים ומגדר דורשת    -תערוכת נשים מייסדות של העיר -
  נייצר נו אי התאמת הדרישות לעיר א עקב  סכום רב ועבודה במשך שנה וחצי, 

 . מהי אלטרנטיבה אחרת, טרם הוחלט
 יצירת סרט קולנועי קטן/ פרק טלוויזיוני בשיתוף האומנים/ות המקומיים.  -

 
הרעיון המוביל הוא לרתום את הקהילה, לחזק את תחושת הגאווה להיות תושב  

 העיר.  
 

חשוב לתת ביטוי לאומני העיר. יש מפיק שנבחר, השאלה היא מה   ירמי קדושי:
 מבחינת התוכן?  הסמכויות שלו 

 



 

  

רעיונות, הרצונות  ההוא מציע, למשל ישבנו עם אגף החינוך כולנו יחד ועלו  שרון פז:
 והיכולות של האגף. הוא לא קובע, יושב איתנו ומקבל את המידע. 

 
יש הרבה אומנים/ ספקים/ יוצרים שרוצים להיות חלק מהאירוע, איך   ירמי קדושי:

 מגיעים אליהם?  
 

 ע"י הוצאת קול קורא  סקופ:עדי לוי 
 

 צריך תיעדוף מקומי  אלי חיון:
 

 בהחלט יש, זה הבסיס. שרון פז:
 

חשוב להתמקד בעשייה, למשל בתחום הקולנוע, יש חומרים שצולמו   ירמי קדושי:
 בעיר.  

 
שנה לעיר להכניס גם   120, אפשר עם הזרקור של יש את פסטיבל אפוס: שרון פז

 תכנים שקשורים לעיר לפסטיבל.  
 

 אני אשמח לסרטים שצולמו בעיר. :ירדנה ויזנברג
 

 צריך להוציא גם בקשה לתושבים להעביר חומרים שצולמו בעיר.  עדי לוי סקופ:
 

 אני מוכן לבדוק. ניתן גם לערוך מקבץ של סצנות שצולמו בעיר.  ירמי קדושי:
 

זאת הזדמנות לאסוף ולערוך, אפשר לאחד קטעי סרטים וליצור תמונה   טובי ארבל:
 רטרוספקטיבית של העיר, ושזה יהיה זמין לקהל לאורך כל השנה.  

 
אנחנו בהחלט אוהבים לאסוף, החומרים יכולים להוות חומרי גלם   :ירדנה ויזנברג

 לסרטים עתידיים.  
 

כמובן מדובר גם על אומנים/ שחקנים/ זמרים, אפשר לעשות קטע   ירמי קדושי:
 מייצג של האומנים ולשלב בחגיגות העיר.  

 
צריך   על האירועיםהרשת היא הכי נגישה לכולם וכדי שהציבור ידע   טובי ארבל:

  120כן ברשת, אולי במסגרת האתר העירוני או לבנות אתר בנפרד לטובת חגיגות  לעד
 שנה, אפשר גם אפליקציה.  

 
 זה יעבור לדוברות.  :שרון פז

 
 בחגיגות מהסוג הזה יש באנרים ענקיים, על בניינים גדולים.   טובי ארבל:

 
 אנחנו נעשה את זה.   :שרון פז



 

  

מורשת מתחילה מגן הילדים, צריך להטמיע את   - בנושא מערכת החינוך טובי ארבל:
 .  כבר מהגן 120התוכנית של ה

 
 .  3אכן על כך דובר יחד עם מנהלת אגף החינוך, פרויקט עירוני מגיל  :שרון פז

 
 מתי מתחילים?  טובי ארבל:

 
עד גיל תיכון כדי להעביר   3אנחנו כבר עכשיו מכינים את החומרים מגיל  :שרון פז

 לאגף החינוך שיבצעו זאת. 
הפרויקט יהיה אחד, שמותאם לגילאים השונים והתוצרים יהיו נגישים לכלל  

 הציבור.  
 

בתור מעביר חוגים, בערים מסוימות ביקשו נושא מסוים והחוג היה   ירמי קדושי:
 ה. השאלה אם רוצים לעשות זאת בעיר?  מותאם לבקשת העיריי

 
 אנחנו לא נעשה את זה דרך חוגים חיצוניים.   :שרון פז

כל מנהל/ת מוסד )בי"ס יסודי/ תיכון( יקבלו חופש פעולה להחליט מה הפרויקט  
 הבית ספרי מתוך החומרים שנעביר.  

 
 זו הזדמנות מצוינת לייצר מאגר של סרטי העיר.    :ירדנה ויזנברג

 
בין הנוכחים יש את טובי ארבל, ירמי קדושי ודקלה זהבי שעוסקים   עדי לוי סקופ:

 בקולנוע. נוציא קולות קוראים ונפתח את זה לציבור.  
 

 י שקבוצת האומנים תתכנס לחשוב יחד על רעיונות.  א כד בת שבע האס:
 

מבקשת להדגיש שהעירייה איננה תוכל להוביל את כל הרעיונות, כדי שזה   :שרון פז
יקרה זה צריך לבוא מכם. בבקשה להגיע עם משהו מוכן שאותו רוצים לקיים  

ואנחנו נחשוב איך משלבים את כל הדברים. מציעה להתמקד בפרויקט אחד טוב  
 יש סיכוי גדול שיצא לפועל.   וכך

 
 .  שיידרשההצעות נשמעות מאוד מעניינות. אני כאן ככל  דקלה זהבי:

 
את הרעיון לתערוכת נשים מייסדות הביאה דקלה זהבי, אנו נמצא   עדי לוי סקופ:

 את הדרך לעשות זאת.  
 

לשלב בין המחווה לאומני העיר לבין אנסמבל   יש צורךאולי   טלי איסקוב:
 תיאטרון של העיר.  ה
 

   אני אציין את הנושא הזה. שרון פז:
 
 



 

  

עירוני ולצאת  אולי אפשר לשלב אותם עם מגמת תיאטרון או אומן  טלי איסקוב:
 בהפקה מקורית.  

 
 מחפשים שחקנים/ות לאנסמבל?   עדי לוי סקופ:

 
 אני אבדוק מול דסי פאר דרור.  :שרון פז

 
 נשמח לפתוח לאודישנים, יש לנו ביקוש.   עדי לוי סקופ:

 
במקום בו גדלתי עשינו כנס מחזורים, זה התחיל בסיורים בעיר   עמוס שטרית:

 ואח"כ התכנסויות בתיכונים. זה עושה המון רעש ומחבר את האנשים לאירוע.  
 

 להצעות.  אנחנו פתוחים  אנשים פנו אלינו בבקשה לכנס מחזורים,  2 :ירדנה ויזנברג
 

  אחד, מדובר באירוע ענקכל התיכונים ביום  של  כנס זה צריך להיות עמוס שטרית:
   שמומלץ לקיים לקראת הקיץ כשאנשים יוכלו להיות בחוץ.  

 
כל ההערות והרעיונות יועברו לצוות ההפקה, בבקשה תתחילו לעשות   עדי לוי סקופ:

 את השיתופים בינכם, למשל קבוצת אמן בעירו, תסריטאים ועוד.  
 

אני מדגישה, אם לא תעשו זה לא יקרה. היוזמות מבורכות אך צריך את   :שרון פז
 הכוח שלכם לביצוע.  

 
 לכבוד השנה החדשה.  וברכות הרמת כוסית 

 
 
 
 

 ו"ר הועדה חתימת י 
 

 מה נועה בוטבול רש

 
 עדי לוי סקופ, עו"ד 

 
 


