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 16.08.20  תרבות ועדת פרוטוקול:  נדוןה

  
 

 החשיפה את להגדיל במטרה שונים עירוניים תרבות במוסדות בסבב מתקיימים תרבות ועדת מפגשי

 החברה פעילות על בדגש והינה הברנש בחממת להתכנס נבחרה זו ישיבה. בהם המתקיימת לפעילות

 . והתרבות החינוך לקידום

 למערכת מכתבים מתוך לשמן אורי של דבריו עם הישיבה את פתחה ,ברמוחה עדי -הועדה ר"יו תרבות ועדות

 (.מצורף" )שניות 33-ו דקות 4" 13.8-מה" הארץ"

 חממת ומנהל סמדר -החממות תחום מנהלת, אורלי החברה לית"מנכ -והתרבות החינוך לקידום החברה נציגי

 הברנש חממת על בדגש םלקידו החברה פעילות את הציגו שלושתם. עינן -הישיבה את שמארחת הברנש

 כל על קהילה למרכזי החממות את להפוך הינו החברה של החזון. (מצגת מצורפת) הישיבה את שמארח

 העומדות במדיות ל"לנ הפרסומים. מסובסדות ןוחלק חינמיות ןהינ שלהם מהפעילויות חלק. מכך המשתמע

 התאמות עברו הפעילויות קורונה נגיף התפשטות לאור. יעד לקהל בהתאם ממוקד פרסום וכן העירייה לרשות

 . הניתן ככל בפעילות ולהמשיך הסגול התו בתנאי לעמוד מנת על

 

פעילויו של ההצג ת  מצורפת) הקורונה בתקופת תרבות פעילות על בדגש ונוער אירועים, תרבות אגף 

 כרוך תרבות אירועי קיום, קורונה נגיף התפשטות עם. להמשך אירועים תוכנית של הצגה וכן (מצגת

 חיים אין"ו חשובה התרבות מאידך. הציבור בריאות על בשמירה החשיבות ובראשונה כשבראש ותבדילמ

 בעיתות ומתעצם הולך אשר, והחברתי האישי החוסן על בשמירה משמעותי תפקיד לתרבות". תרבות ללא

משתתפים: ראש העירייה- אמיר כוכבי, יו"ר הוועדה- עדי ברמוחה, סגן ראש העירייה ויו"ר החברה 

 תחום מנהלת, ניצן דבוש אורלי -והתרבות החינוך לקידום החברה, שירי נאור -והתרבות החינוך לקידום

 -ונוער אירועים, תרבות אגף מנהל ,גרובר עינן -הברנש חממת מנהל, גורדון דרימלר סמדר -החממות

 מחזיקת, יבין -בנגלס נועה -וטקסים אירועים רכזת -, גוטמן אורנה -העירונית הספריה מנהלת, שבת רון

, גוטרמן אביבה -העיר מועצת חברת, יקיר רן -העיר מועצת חבר, שבתאי רינה -ותיקים אזרחים תיק

בכר יפעת, פוקס מיכל, טרו מישל, שאבי מיטל, ילוב גלית, מרדכי בן רפי -העיר מועצת חבר  

 חברת, חלוואני מאיר -העירייה ראש סגן, ברזילי עבוד יעל -העירייה ראש וסגנית מקום מ"מ :בזום

 גלעד,  גירץ מירי, סלומון לימור, נקריא עופרה, קוריס יהודית, אנקורי -פרילינג עדי -העיר מועצת

 אהרון שבע בת, מויסה
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 מינון מספקת התרבות. חברתי ריחוק על פיזית שמירה מכולנו הדורש הנוכחי במשבר ובפרט ,בכלל משבר

.לנפש ומזור מרפא, אסקפיזם של  

. תועלת-עלות של בשאלות הדיון את שאת ביתר מעלים, התרבות משרד שגיבש אירועים לקיום התנאים

 יכולת חוסר, גבוהה וודאות אי של בסביבה פועלים אנוו ושוטף תדיר באופן משתנות ההנחיות, כך על יתרה

.תמידית ויצירתיות שותגמי לגלות וצורך מקדים לתכנון   

 :  שאבי מיטל

 לבין החזון בין הפער את מבליט אשר במיוחד מוזנח מצבה שבה היוצר בית חממת על זרקור להאיר מבקשת

 כמו מתאימים פיזיים אמצעים נדרשים המילה מובן במלוא קהילה למרכזי להפכם מנת על. בפועל שקורה מה

  . קהילות מנהלי גם

 

 

 הקהילה עם בשיתוף יהיו מהשיפורים חלק. דעתם חוות את לקבל כדי במקום ביםתוש עם סיור יתקיים : תשובה

 יותר רצינית עבודה נדרשת, בלבד קוסמטיים שהינם שנויים לעשות כרגע טעם אין, יותר רציני באופן וחלק

 . ומלא אמיתי מענה ןשתית

 כבית  - פעילותב רואה רשא בגישה תומכים אנו רשאכ ובפרט פעילות לקיום הכרחי תנאי הינו נעים פיזי מקום

 .לקהילה

 :  גוטרמן אביבה

 כל את מתחזקים כיצד?  שלה המעורבות מידת ומה בברנש הפעילות את מכירה הדר בנווה הקהילה האם

 ?   החממות

 . תחזוקה₪   100,000 – מתוכם₪  400,000:  הינו החממות תקציב סך

 לסנכרן יהיה ניתןש מנת על ממוחשבת מערכת הקמת נדרשת כן כמו. במקום קבוע תחזוקה באיש צורך קיים

 . ביקושים ולהסיט להפנות לאן ידעו ותושבים המנהלים כך וכן ברשות החממות כלל של הפעילויות בין

 : שירי נאור

 .  בעיר חממותב סיור נקיים

 : פוקס מיכל

 . כך לשם העדו להקים מציעה. הצרכים בניית – לכך ובהתאם הצרכים הבנת קודם להיות צריך התהליך
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 : מרדכי בן רפי

 הבאה לשנה תקציב גיבוש לקראת הינה התקציבים הערכת של ראשונית בדיקה.  הצרכים את תגדיר הוועדה

 . יותר עמוק תהליךל לצאת ניתן, מכן ולאחר

  :שבתאי רינה

 . העוגן היו הקורונה בתקופת אשר – והשירות הספרייה התנהלות את  לשבח תמבקש ניא

 . לספריה והגעה לספרים התעניינות- ןצימאו שיש ניכר

 . ההספריי למנויי מעבר יותר רחבה בתפוצה לפרסומים לדאוג מנת על העירייה דוברות עם קשר ליצור יאכד

 

 :הספריה מנהלת -אורנה

 . (שנה 25 אחרי) התרבות משרד קציבמת שיפוץ לעבור צריכה ההספריי 

 

 

 

 

 :יההעיר ראש

 המוצלח הקונספט. הבידוד ערוץ של מקומיים שידורים עם לעלות בארץ הראשונים היינו הקורונה בתקופת

 . נוספות רשויות ידי על בהמשך הועתק

 . שעריה את פתחה אשר בארץ הספריות מבין ראשונה והייתה והתושבים התושבות לצרכי מענה תנהנ הספרייה

 : נוספות פעילויות

 .רחוב ספריות הקמת .1

 . נוער לבני בזום הרצאות .2

  הבריאות משרד להנחיות בהתאם עתידיים תרבות אירועי מתוכננים .3

 להמשיך ובמקביל עירוני תרבות בית בהקמת צורך קיים כי ברור, שאחרי יוםל גם להיערך צריך קבילבמ

 . אירועים קיום לצורך מופת אולם את לשכור
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 תכנית הציגל הוועדה של ותהפונקצי אחת את רואה אני. עירוני תרבות היכל הקמתל תכניות מקדמים אנו

 . יוזמות של כרשת םביניה קשורלו בעיר יהתרבות מגווןה לעניין עבודה

. חברתיות זהויות בסיס על אלא, גיאוגרפי מיקום בסיס על רק להיות צריכה לא הקהילות לוקתח כי סבור אני

 של מענה תןיוי יפעל הוא הצהרים אחר כי אפשרות ובוחנים הרך לגיל מרכז הקמת מיםמקד אנחנו למשל כך

 . הורות מרכזכ גם ישמש ערבבו לפעוטות פורמליות בלתי פעילויות

 :  תרבותה מרכז למיקום הרלוונטיות האופציות

 וכן לעיר הכניסה לשער אותו יהפוך זה מיקום .המגדלים שלושת מאחורי נאמן והונ התעשייה זורא .1

 . העירוני קונסרבטוריוןוה נוער לתנועות ומבנה עירייה בניין את במקום להקים העתידי בתכנון ישתלב

 . ( בעיר מרכזי קוםימ)  העירייה בנין רמתיים דרךב התפר מתחם .2

 עירוב באמצעות התעשייה אזור את דדועל ומאידך העיר ברחבי אותה ולפרוס התרבות את להנגיש הרצון, מחד

 .בלילה וגם ביום גם שוקק למקום אותו שיהפכו שימושים

 .עירונית גלריה יונתן קהילת מרכזב לכלול האפשרות נבחנת

 תקציבי. הקורונה נגיף התפשטות עם התמודדות לטובת הוסטו תקציבים השנה כי לעדכן חשוב זאת עם יחד

 ממשרד שמגיעים תקציבים וכן הפיס מפעל עם פעולה שיתופי  םקיימי. בפיתוח והן בשוטף הן נפגעו הרשות

 . יותר מהר התהליכים תא להניע כדי מבחוץ תקציבים לקדם מנת על פעולות נעשות בנוסף החינוך

 :הספריה מנהלת -אורנה

 .  העיר מזרח על בדגש לספריה נוספים סניפים להקים מקום יש

  : (מוסינזון אנגלית רכזת)  טרו מישל

 בפנימיית שלומדים ניקים"חול של אירוח עם שקורה כמו  המבורך בתהליך הספר בתי קהילות לחיבור מקום יש

 . בעיר תושבים בבתי מוסינזון

 

 

  :שבתאי רינה

 :כגון הוותיקים עבור במקביל ליכיםתה מספר מקיימים ואנו פלוס השישים בני קהילת את מייצגת אני

 התנדבות מחלקת בשיתוף העונות ארבע בפארק ותיקים למען ותיקים של בהתנדבות הרצאות  . 

 העונות ארבע בפארק ספורט פעילויות. 
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 האקולוגי הפארק נאמי של סיורים . 

 המתנדב בבית פרחים שזירת חוגי. 

 מגדיאל על זמיר ודיד עם סיורים. 

 

 מקום להיות צריך ולכן וגדלה שהולכת האוכלוסיי זוהי,  היום כל לאורך שיפעל לוותיקים במרכז צורך קיים

 . נגיש

 :פוקס מיכל

 . קהילות שיוצרים קטנים במרכזים אלא גדול אחד תרבות במרכז לא הצורך את חיזקה הקורונה

 : ברמוחה עדי

 ללמוד צריכים אנחנו כי והבנה הכרה מתוך תרבותה אירועי אופן על מחודשת חשיבה נדרשת הקורונה בעקבות

 . באופק כרגע נראה לא המוניים אירועים קיום וכי גיפההמ עם לחיות

 : שבתאי רינה

 במקומות מהתהליך חלק זהו, מעודדת העירייה כללי באופן -הקהילה לטובת הספר בבתי שימוש לעודד מציעה

 . תרבות מרכז בהם אין בהם

 

 .  יבין-בנגלס נועה:  רשמה

 

 


