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 16/8/21סיכום ועדת תרבות מיום 

 

 משתתפים בזום:

 יו"ר הועדה –עדי ברמוחה 

 סגן ראש העירייה ויו"ר החברה לקידום החינוך והתרבות –נאור שירי 

 חבר מועצת העיר –משה חנוכה 

 חבר מועצת העיר –מאיר חלוואני 

 חברת מועצת העיר –רינה שבתאי 

 חברת מועצת העיר –אביבה גוטרמן 

 חבר מועצת העיר –ר רן יקי

 מנהל אגף תרבות ואירועים –רון שבת 

 מנכ"לית החברה לקידום החינוך והתרבות –אורלי דבוש ניצן 

 החברה לקידום החינוך והתרבותמנהלת חממות  –סמדלר דרימלר 

 החברה לקידום החינוך והתרבותפרויקט גלריה בשכונה  –יפעת אידלמן 

 וניתמנהלת הספרייה העיר –אורנה גוטמן 

 מנהלת ארכיון ומורשת –נטע חרוש כהן 

 מנהלת מרכז אומנויות –עמית הרם 

 תרבותאירועים רכזת  –טוהר עובד 

 פרויקטים תרבות –תמי אמיתי 

 תושבת –מיכל פוקס 

 מזכירת ועדת תרבות –שפרה פנחס 

 

מבקשת  ,2021ערוך סקירה על אירועי שנת נלפני ש את הישבה :"עדי ברמוחה פתחה  ,עדהויו"ר הו

כיון, מרכז ספרייה, אר :להודות על שיתופי הפעולה בין כל האגפים שמדברים תרבות ואירועים

 העירייה. ומחלקות שיתופי פעולה עם כל אגפיוכן  , החברה לקידום החינוך והתרבותאומנויות

 הקורונה.ת לצד מגיפ ולחיות להתנהגאשר לימדה אותנו כיצד עברנו שנה מאתגרת 

 .בישיבההעונות בהתאם לתו הסגול ,  4ם מופע רמי קליינשטיין בפארק יתקיי  24/8ב

 .ות והמשתתפיםואחר כך נעבור לשאר המשתתפ 2021בהצגת מצגת תרבות ואירועים לשנת נתחיל 
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 מציגה את מצגת תרבות טוהר עובד –תרבות ואירועים 

 :טקסים עירוניים

 זום - טקס יום השואה

 משפחות שכולות חלוקת הזמנות

 זום - קס יום הזיכרוןט

 אנדרטאות

 בתי עלמין

 ערב שירי לוחמים  

 )מותאם קורונה(   מספר מוקדים בעיר –יום העצמאות 

 :תערוכות ושירה ברחובות

 רגע משפחתי )קניון עזריאלי מרגלית( -תערוכה 

 סיפור זה כל האיור )קניון עזריאלי מרגלית( -תערוכה 

 נתן זך -שירה ברחובות 

     : תייםאירועים קהיל

 טיולי עששיות

 סרטים בל"ג בעומר

 הקרנת סרט והרצאה אושרת קוטלר בזום –יום השואה הבינלאומי 

 טיולי עששיות באגם

 טיולי ליקוט באגם

 אירוע עפיפונים באגם

 לגלות את החיוך מתחת למסכה –צילום מגנטים 

 סדנאות ציור ברחבי העיר ובאגם -פיינט בר

של תושבים מקומיים +שת"פ עם עמותה שמוכרת ספרים יד  מכירת ספרים -חגיגות הספר

        ברחבת הספרייה שנייה 

 צעדות מוזיקליות ברחבי הרחובות

 אירועי קיץ:

 אורנה פורת "החגיגה שלנו" –הצגת ילדים 

 פסטיבל גיל עמל

 לכבוד חגיגות טו באב –מופע שקיעה רוקוויל 
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 פסטיבל הבירה

 ליל של כוכבים

 רמי קליינשטיין -מופע בימות פיס 

 ילדי בית העץ -מופע ילדים 

 סדרת אירועי פאב פתוח לגיל השלישי

 

 לגבי טקסי זיכרון לא הייתה הצדקה לקיים אותם בזום אלא טקסים פיזיים.משה חנוכה טען ש

 .לקראת שנה הבאה יכול להיות שהקורונה תמשך וצריך להתארגן לטקסים פיזיים

 אשר שונו יומיים לפני יום הזיכרון. וזיכרון בהתאם להנחיותצילום טקסים שואה די  השיבה, ע

בטל אנחנו נשתדל לא ל. מיד עם שינוי ההנחיות בתי עלמין התארגנו בשלושה ימיםלטקסים ב

 .ובהתאם להנחיות פרונטליים ולא בזום ולקייםאירועים ונלמד לחיות לצד הקורונה 

 

 ילויות המרכזוהסבר על פע עמית הרם הצגת מצגת –מרכז אומניות 

את התושבים ליהנות מההיצע התרבותי העשיר, נה מרכז אמנויות עם הפנים לקהילה, הזמי

סדנאות יצירה חוגים והשתלמויות. המרכז מציע מגוון של פעילויות בתחומי  מחוויה של מפגשים

לקשת הגילאים השונים בהתאם להנחיות משרד הבריאות  אמנות, תרבות ודעת, המתקיימות

הייתה מגבלה, עברו חלק מהפעילויות ר שכא ויות באולם וברחבת החצר של המרכזלהתקהל

 לילדים ולמבוגרים לזום.

 התקיימו מופעים חד פעמיים וכן הופעלה הגלריה שמציגה תערוכות מתחלפות.

( נמשיך ונקיים פעילויות קבועות על בסיס שבועי וחודשי לצד 2021-22בשנת הפעילות תשפ"ב ) 

ב מועדים וחגים. כמו כן מתוכננות בגלריה תערוכות נוספות שבהן יציגו אמנים פעילויות סבי

 .מהשורה הראשונה

 פעילויות לקהל הרחב:

 –מחול , ציור וקליגרפיה יפנית, ציור מודל, ציור ורישום, תשבצי הגיון, קרמיקה, התעמלות

 תיאטרון נשים, שחמט, מועדון ברידג', ערבית מדוברת, ביודאנסה

מרכז מציעה תערוכות אמנות מתחלפות ,שיח גלריה לקהל הרחב, וסיורים מודרכים הגלריה ב

 .לתלמידים

נגנים חובבים בני דורות שונים צעירים ומבוגרים כאחד  40-למעלה מ -דורית –התזמורת הבין 

 המשלבים את אהבת המוסיקה ותרומה לקהילה.

 , כולם תלמידי העיר.14-18נגנים בגילאים  40 -כ  -התזמורת הייצוגית של הקונסרבטוריון
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 במרכז פועלות מספר מקהלות מבוגרים: -מקהלות

 מקהלת הדרים/ בניצוחו של אילן גלבוע      

 מקהלת רעננים / בניצוחו של יאיר קלינגר      

 מקהלת שירן/ בניצוחו של עוזי אסנר    

 בניצוחה של ג'ני רבין          /מקהלת ג'ינס

 ווקאלוסיטי/ ניהול מוסיקלי קווין פוקס   

 מועדון זמר / שלשיית הוד

 גוספל ג'אז / ניהול מוסיקלי רון גנג

 קהילת יונתן -מפגשי קולנועם( , מופע ליום האהבה )זו , ערב זמר, קונצרט מופעים והרצאות: 

 ערב תרבות –מועדון צוות , שיח זהב –הרצאה 

 

 נטע חרוש כהן מצגת והסבר על פעילות המקום –ארכיון ומורשת 

 ואתר שורשים בית הכנסתשכולל את  הצריף הראשוןלארכיון שלושה חלקים, 

 .הדרךמורשת בצד  מסמכי ארכיוןו מתנדבים, אלבומיםשכולל   פרויקט ישראל נגלת לעין

ף פעולה של יד יצחק בן צבי, משרד פרי שיתו ,הוד השרון נגלת לעין הוא מיזם -ישראל נגלת לעין 

 "מורשת וירושלים" ועיריית הוד השרון .

 המרכז מתעד את תושבי העיר בעיקר דרך אלבומי התמונות שנמצאים בכל בית.

 וזאת כגישה שמדברת על יצירת קהילה עובדת. ומתנדבות המרכז עובד עם מתנדבים

 אתר אינטרנטי: "ישראל נגלת לעין ". המרכז ממוקם בקומת הכניסה של הספרייה. כמו כן קיים 

כולל  19אלף מסמכים. מאז שנות העשרים של המאה ה 300כוללים כ  -מסמכי הארכיון 

 פרוטוקולים, תכתובות, הזמנות, אישורים ועוד

 

 אורנה גוטמן הצגת מצגת –ספריה עירונית 

 התרחשו אירועי תרבות בזום:

 שעות סיפור לנוער.וג קומיקס לנוער, נועם חורב, מיכאל אבס, חוג צילום לנוער, ח

 מאגרי מידע עד הבית – ההספרייאוצרות 

י , מאיר שלו, יואב קוטנר, מופע כשביאליק פגש את פיירוז, מרסל מוסר-אירועי תרבות בספרייה 

 .ועוד

 פסנתר. רכשהכמו כן הספרייה עברה שיפוץ ו

 תכניות לעתיד, אירועי ג'ז עם הפסנתר ועגלת קפה בכניסה.
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רון שבת מנהל אגף תרבות ביקש להשלים שהספרייה עברה שיפוץ מסיבי ויכולה לקלוט קהל 

המנוהל ע"י יד לבנים  -ר שיפוץ וצביעה. והעלה את נושאבצורה מכובדת. וכן גם הצריף הראשון עב

מלווה את המשפחות השכולות ונוסעת איתם מחר לטיול של יומיים אשר מיטל שרון כהן 

 בירושלים.

 

 יפעת אידלמן מציגות את המצגתסמדר דרימלר  –לקידום החינוך והתרבות  החברה

 להקת מחול• תיאטרון קהילתי • עונות  4חבורת זמר ם חוגים שונים בחממות, לאורך השנה פועלי

ועוד.. ובנוסף, בית למועדון הגמלאים רון  םמוזיקלייהרכבים • סטודיו לציור • הורה הוד השרון 

 לי.

 פסטיבל גיל עמל למוסיקה מקומית. .תרבות ואמנות

 פרויקט גלריה בשכונה: סיורים בשכונה ובתים פתוחים.

 

 דברים חשובים. 2מנכ"לית החברה לקידום אורלי דבוש ניצן מציינת 

 הרבה היבטים של תעשיה תרבותית גם לגיל השלישי. -. הקונסרבטוריון  1

 הילה.איך מנגישים את החשיבה כחלק מעיצוב הק –. קהילתיות 2

 

חבר נועצת העיר רן יקיר מבקש , חברת מועצת העיר רינה שבתאי מציינת שיש התעוררות חשובה 

סגן ראש העירייה ולבדוק אפשרות הוספת אירועים ללוח השנה הפרטי ישירות מאתר העירייה 

 בעיקר בזמן קורונה. שיתוף הפעולהנאור שירי מודה לחברה לקידום ולאגף תרבות על 

 

 מסכמת את הישיבה: עדי ברמוחה

שוב תקופה מאתגרת, הנחיות שמשתנות ואירועים אשר גורמים למשטרת ישראל לדרוש מאתנו " 

בטיחות ברמה גבוהה מזאת שהורגלנו וגם עם זה למדנו להתנהל ולקיים את האירועים בהתאם. 

ת עיריית הוד השרון בשיתוף החברה לקידום החינוך והתרבות מפעילות אהחל מחודש יולי, 

אירועי התרבות בעיר וזה המקום לומר תודה על שיתוף הפעולה הפורה והיכולת שלנו לתת מענה 

לקיום האירועים למרות שינויי ההנחיות של משרד הבריאות ומשטרת ישראל מעכשיו לעכשיו. 

מבקשת להודות לכל העוסקות במלאכת הנגשת התרבות הקהילתית והאירועים לתושבות 

  ." טע, עמית, טוהר, תמי ולרון שבת שמנצח על התזמורת הנפלאה הזאתוהתושבים, לאורנה, נ
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