
 

  

15/11/2022תאריך:  
 

 6/2022תרבות                                      מס' ישיבה:  פרוטוקול ישיבת ועדת:  נושא:
 

 נערך ביום:  15/11/2022 453328 אסמכתא :

 ע"י: נוהל  עו"ד עדי לוי סקופ  - יו"ר הוועדה נעה בוטבול    נרשם ע"י:
  -עו"ד עדי לוי סקופ, שרון פז 

מנכ"לית החברה העירונית  
  -לתרבות הפנאי, דסי פאר דרור 

סמנכ"לית החברה העירונית  
לתרבות הפנאי, לירית שפיר  

שמש, בת שבע האס, מיכל  
רובינשטיין, יעל תמרין, עמוס  

שטרית, אלי חיון, טלי איסקוב,  
ירמי קדושי, טובי ארבל, דקלה  

 זהבי. 

  חברות/ישמות חבר 
 הוועדה הנוכחים: 

נועה אייזן, עו"ד קרן גרשון   
חגואל, גלית דובין, עמיחי  

אלפרוביץ, רמי סובעי, אופק  
הלפרין, ענת הרשקו, דורי קליין,  

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

 ערן ורנר.     

  חברות/שמות חברי
 הוועדה שלא נכחו: 

מנהלת   –סקי  מיכל איידוקוב 
מרכז ארט קיימא, ריטה שבתאי  

 גרינברג.  
 

 ות שמות מוזמנ
 שנכחו: 

ת  רכז, רכז/משתתפות/משתתפים  
ועדות העיריה,  סגן מבקר 

 העירייה 

 תפוצה:

 
 

 סדר יום:
 

 בדיוקן  ות/העוסקים  והעולם מהארץ ות /אמנים  נכיר בו קצר שיח מפגש .1
 אישי 

 במסגרת הפוטוגרמה ושילוב  פיתוח, התנסות, הסבר – אנלוגית צילום  סדנת .2
 אישית 

 יעד  קהל , המקום לשיווק באשר הועדה וחברות חברי  של ותובנות סיכום  .3
 .  סדנאות ופיתוח

 
 

 : ותמשתתפ  /עיקרי דברי המשתתפים 
 

  ות מהארץ והעולםואומני  עם אומנים  מצגת היכרותהציגה  מיכל איידוקובסקי:  
 ות בדיוקן אישי. העוסק  העוסקים/ 



 

  

שנה לעיר,   120להתרשם מחדר השיח, הנושא השנתי שלנו הוא  ות מוזמנ/מוזמנים
 וכאן בחדר יש מספר פינות חמד הקשורות לעבר הווה ועתיד כפר סבא.  

 
 . בדגש על כך שחידוש חדר השיח נעשה ע"י צוות ארט קיימא בלבד שרון פז:

 
ות הועדה התנסה  חברבה כל אחד מחברי/בהנחיית ריטה ומיכל קיום  סדנא 

 בהכנת דיוקן אישי+ שיח  אודות הבחירה.  
 
 

 מילות סיכום: )לאחר הסדנה( 
 

 הועדה הכי פעילה בכפר סבא. הסדנה הייתה מדהימה. זו  עדי לוי סקופ:
מרכז ארט קיימא צריך לפרוץ קדימה לכל הארץ. דיברנו בעבר על דרכי השיווק אך  

שתהדהדו את החוויה שעברתם, כל אחד בדרכו  הפעם חווינו בעצמנו סדנה, נבקש 
 , וכך נהיה שגרירים של המקום.  שלו, אפשר ברשתות החברתיות

לאחר מכן, בבקשה כתבו בקבוצה הווטאפ של הועדה המלצות לשיווק המקום,  
 בבקשה המלצות ענייניות וישימות. 

 הזדמנות לקדם את המרכז.  ו לכפר סבא ז  120חגיגות  
 

ה עם הנאמר. הצוות כל השנה דן ומקדם את נושא השיווק  אני מסכימ שרון פז:
ופרסום המרכז. יכול להיות שאתם, חברי הועדה, תעלו רעיונות שאנחנו לא חשבנו  

                                                . רחבים יותר  למעגלים  קדימה העליהם לטובת פריצ 
 רעיון אחד מבריק יכול לשנות את הדברים מקצה לקצה, נשמח לשמוע.  

 
 תודה לכם. עדי לוי סקופ:

 הישיבה נסגרה.  
 
 
 

ות הועדה יפיצו חוויות מהביקור במרכז והסדנא ויעבירו  חברחברי/   החלטות:
 הצעות לשיווק וקידום המקום. 

 
 

  
 

 מה נעה בוטבול רש חתימת יו"ר הועדה 
 


