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 .המשתתפים את ברכה אשר, ברמוחה עדי -הועדה ר"יו פתחה הישיבה את

 .התרבות לתחום לתוכנית דרך אבני להכין אלא קיטור להוצאת נועד לא הנוכחי המפגש כי הוסיפה עוד

 

 ולפעילות למקום החשיפה את להגדיל נועדה תחומי הרב האמנויות במרכז המפגש את לקיים הבחירה

 .בו שמתקיימת והענפה המבורכת

 המתקיימות הפעילויות את המזלג קצה על הציגה העירוני תרבות סל ורכזת המרכז מנהלת הרם עמית

: מגוונים קהליםל ופנאי העשרהל מענה לתת במטרה מגוונים ואומנויות דעת לתחומי ומתפרשות במקום

 מופעים, מתחלפות תערוכות, ומבוגרים נוער, לילדים חוגים(, וחצי שנתיים גיל עד) וטף הורים, ותיקים

 תדורי-הבין הסימפונית לתזמורת בית, זמר ולחבורות למקהלות הישראלי למרכז בית, באודיטוריום

 .ל"תה המחוננים למרכז המקום משמש עוד. ועוד ועוד

 לא אותו שמכיר מי גם, רחבה יריעה על ומתפרש נרחב כך כל  המקום של הפעילות שהיקף כיוון

 .בו הפעילויות לכלל מתוודע בהכרח

 '.וכו הצעות /לרעיונות אליה לפנות כולם את מזמינה עמית

 

 בינוי בתחומי מומחית ארגונית יועצת, פוקס מיכל הנחתה עגולים נותחשול במסגרת הישיבה המשך את

 בדיון להבחין יש כי להבהיר מבקשת כן לפני. אקטיביזם-שינוי והובלת ציבור שיתוף, וקהילתיות קהילה

 התושבים שבה צרכנית תרבות לבין, שלה בעשייה חלק יש לציבור שבה יצרנית תרבות בין תרבות על

 .באירועים בלבד קהל להיות מוזמנים

 

, ההמונים וכמתלח לפנות הינה דיוןה מטרת כי העגולים בשולחנות דיוןל כהקדמה פתחה  פוקס מיכל

 הקהילה של הפועל הלב היא תרבות וכי  תרבות יוצרת וקהילה קהילה יוצרת תרבות כי אמונה מתוך

 .תרבות תכנית גיבושל מנחים קווים לבניית לשותפים המשתתפים כלל את להפוך רוצים אנו ולכן

 

 :שלהם המיקוד ונושאי העגולים השולחנות פירוט להלן

 

 שבתאי רינה המועצה חברת בהובלת. ותיקים



 נפתלי חיים בהובלת. נוער

  קוריס יהודית בהובלת. 30-50 ים/תושבות

 מויסה גלעד בהובלת. ילדים על דגשב משפחות

 .סלע אור-לי בהובלת. הורים על דגשב משפחות

 

 שהייתה בציור או במילים משמעותית חוויה של שיתוף הינו שולחן בכל הדיון לתחילת המנחה השאלה

 גרמה זו וכיתד( בהכרח לא אבל בשכונה או בעיר שהתקיים לאירוע בעדיפות) תרבות באירוע אחד לכל

 . שייכות לתחושת לי

 : ותיקים

 שייכת להרגיש לי שגרם מבחינתי מכונן אירוע הי בעיר שהתקיים לוותיקים" זהב הכל" פסטיבל: רותי

 .עבורי ושחוגגים

 

 :נוער

 השני מהצד שלהם וההובלה מהיצירה חלק הוא, העירוניים באירועים משמעותי חלק הוא הנוער: רוי

 .האירועים באמצעות מועצם גם הוא

 

 :30-50 ים/תושבות

 :רויטל

 .חיים ולשנות יםהר להזיז מנוף ואף, ולהישמע להשמיע כמנוף והתרבות האומנות

 

 :ילדים על דגשב משפחות

 .שותפות תחושת מתוך ביחד, לה שמתאימה תרבות להצמיח צריכה הקהילה: גלעד

 

 :הורים על דגשב משפחות

 נהדרים אנשים בשולחן כאן יושבים. היום לכאן שבאתי ושמחה טובה בתחושה מכאן יוצאת אני: עליזה

 .הדבר של החיובי במובן תרבות של בבועה נמצאת אניש תחושה אצלי ונוצרה גדולה תקווה לי ויש

 

 :בתרבות עבורו משמעותית בחוויה שיתף גם כוכבי אמיר העיר ראש

 ".מסתובבות דלתות, הסרט לאקרנים יצא, הביתה לחודש אחת שחוזר קרבי חייל כשהייתי



 דקות 5 ריאח מכן לאחר חודש ההשניי בפעם. דקות 10 אחרי נרדמתי אליו שהלכתי הראשונה בפעם

 לא פעם ואף בו לצפות לקולנוע שונות פעמים 4 הלכתי כ"בסה. והרביעית השלישית בפעם גם וכך

 . בכך לי שהיו והרצון הכוונות כל למרות בסרט באמת ולצפות מעמד להחזיק הצלחתי

. התרבות את להנגיש יש וכי לקלוט מסוגלים להיות צריך שתרבות להבנה אותי מוביל הזה הסיפור

 מנת על בעשייה חלק לקחת הקהילה של המקום ועל הקהילה צרכי על הזמן כל לחשוב מחויבים נואנח

 והדברים תוצאות רואים כבר ולדעתי יקרה שזה כדי קשה עובדים בעירייה אנחנו. יקרו אכן שדברים

 התשתיות נושא על לדבר מבלי וזאת  מעלה יתרומם עוד ורק יוסיף שלבטח וגידים עור לקרום מתחילים

 מזמין ניא. מתהליכים חלק ולהיות לתרום, לבוא מאליו מובן לא זה, שבאתם לכם מודה אני. הפיזיות

 .חלק ולהיות להמשיך אתכם

 

לוח יד על  תעמוד קבוצה וכל, יתערבבו הקבוצות כל. נזוז העגולים השולחנות של השני בחלק  

 את יקדם שלדעתו התרבות לתכנית מנחה עקרון פתק על יכתוב אחד שכל היא ההנחיה. בחדר שפוזר

.הלוח גבי על ויתלה  ומעורבות שייכות תחושת ייתן, בעיר התרבות  

.משותף עקרון ונסחו דומים עקרונות חפשו יחד  

 

 ובין אומניות בין ובושיל גיוון, קהילתית יחידה גאוות, וזיכרון מסורת טיפוח, דוריות רב: רינה

 פרקטיקום

 .תרבות יוצרת שייכות, פעולה שתוף: יהודית

 בסביבה למקומות ויציאה הקיים ההון ניצול תוך, סוגיהן על ואומנות לתרבות והנגשה חינוך תיווך: גלעד

 .בעיר אומנות מרכז שיקום עד הקרובה

  והרשות שונים שותפים בין פעולה שיתופי, וקהילתיות שייכות, דורי בין שיתוף: אור-לי

 

, והלאה הלאה וכך לפתרון מבעיות להתנהל, פרויקטים עשותול בלהוביל טובים אנחנו: מיכל סיכום דברי

 כדי השונים ולצרכים לעושר להקשיב תושבים של מגוון בהן שיש ובהם חברתיים במבנים חשוב אולם

 . חדא לכל מקום בה ושיש האנושי מהפסיפס שמורכבת תמונה כאן ליצור

 . שותפים כולכם בתרבות עדי כאן שמובילה לתהליך

 ליישום עקרונות נגבש ויחד להערות אליכם אותם ונחזיר אותם נארגן, כאן שהוכנו החומרים את נאסוף

 .העירונית בתכנית

 



 במפגש שהשתתפו העיר מועצת חברי של סיכום דברי

 .לקבל והרבה לתת מה הרבה יש. היום כאן שנעשה מה את עושה תושביה את שמכבדת עיר: רינה

 .מהתהליך חלק להיות גאה אני

 

 .דבריה את ולחזק להצטרף בקשו כהן וכנרת שירי נאור, חלוואני מאיר, ברזילי עלי: המועצה חברי

 

 :עדי סיכום דברי

 . בכלל בחיי גם כמו בעבודתי אותי מנחה השיתוף עקרון

 .גדול משהו כאן יקרה

 .ותפיםוש ייכותש מרגישים שאתם מעידה כאן שאתם והעובדה, ושיתוף שייכות על דברתם כולכם

 .תודה שוב

 

 

 

 

 
 


