
 

 , ועדת התרבות והאירועים2סיכום דיון 

 , מרכז 'הבאר'21.01.2

 משתתפים:
 יו"ר -משה חנוכה

 עדהעיר, חבר וחבר מועצת ה -אופיר טואיל
 עדה חברת מועצת העיר, חברת ו -לםתקווה ג

 נציגת ציבור, חברת ועדה -עדי פרילינג
 עדהבור, חברת ונציגת צי -דנית גלזר

 חברת ועדהנציגת ציבור,  -אהרונה ריינר
 נציג ציבור, חבר ועדה -יחיאל דאמרי

 ציגת ציבור, מ"מ חברת ועדהנ  -צביה משגב
 תושבת -טלי בהט

 
 צוות מקצועי:

 מנהל אגף חינוך, תרבות הפאני וקהילה -יוסי בייר
 ונועראירועים מנהל מחלקת תרבות  -רון שבת

 מנהלת מרכז האומנויות הרב תחומי -יהודית קדרון
 לת ספריה עירוניתמנה -מרים הילר

 מחלקת תרבות, אירועים ונוער -גילה תייר
 מנהלת מחלקת תרבות, אירועים ונוער -נעמי אשר

 מחלקת תרבות, אירועים ונוער -חיים נפתלי
 

 חסרים:
 חבר ועדהסגן ראש העיר,  -אמיר כוכבי

 נציגת ציבור, חברת ועדה -חגית אלמגור

 
  משה חנוכה:

 , מטרת הישיבה:דברי פתיחה -

 רה מקצועיתסקי .1

 הצגת פעילות התרבות במרכז הבאר .2

 2112העלאת יוזמות תרבות לקראת תקציב  .3
 

  יוסי בייר:

 סקירה מקצועית על פעילות התרבות -

 אירוע שמחת תורה ברחבי העירקונספט הצגת  -
 

 רון שבת: 

 סקירת אירועי הקיץ בצל מבצע צוק איתן -

 להצגות ילדים באולם הבימטרון 1-הצגת פסטיבל הוד השרון ה -
 



 

 
  חיים נפתלי:

 רכז הבאר בחופשת הקיץ ולאורך השנההצגת פעילות התרבות במ -
 
 הודית קדרון: י

 (1-111הצגת פעילות התרבות במרכז ) -

 הקרובה יחלו במרכז הצגות לילדים בתקופה  -

 בשישי בצהריים.במרכז אפשרות לקיים אירועי תרבות  בחינת -

 מציגה את אירועי בית פתוח, אמני העיר. -
 

 דנית גלזר:

התייחסות לבית פתוח: ממליצה לבדוק את כמות הקהל שהגיע, לקראת  -
שנה הבאה להקים צוות היגוי שיחשוב איך ניתן להרחיב את הפעילות 

 ולהביא אותה בפני תושבים רבים יותר.
 

 יהודית קדרון:

 הצגת פרויקט הקצאת מקלטים לאמנים, בזמן הקרוב יפורסם קול קורא. -
 

 מרים הילר:

 בות בספריהסקירת פעילות התר -

 הצגת פרויקט בר/בת מצווה -

 הצגת חוגים וקורסים. -
 

 יחיאל דאמרי:

 מבקש לקבל מידע לגבי פעילות התרבות בעיר -

 לא שבע רצון מהפעילות הקיימת בשכונת גני צבי -
 

 אופיר טואיל:

 מדגיש את הצורך בחיזור התרבות היהודית -

 קיום "קבלת שבת מוזיקלית" ברחבי העיר -

 כונות, הציבור הדתי צמה לשילובים.קיום אירועי תרבות בש -
 

 עדי פרילינג:

 ממליצה לפרסם חוברת עם אירועי התרבות אחת לחודש/ עם הארנונה -

 תי עסק להוציא את מרכולתם.שימוש בבעלי עסקים בעיר, לאפשר לב -
 

 אהרונה ריינר:

  יוזמה של פסטיבל סרטי נוער -
 )סוכם כי תקדם את היוזמה למול מחלקת הנוער במרכז הבאר(

 



 

 דנית גלזר:

 פסטיבל אומנות -קיום אירועי חוצות -

 ימי חמישי, אומנות וטבע -שבוע אומנות -
 )סוכם כי תתקיים פגישה עם אנשי המקצוע לבחון את קידום היוזמות( 

 
 צביה משגב:

 יוזמה של פסטיבל ירוק -

 ידרש.ימציינת כי תשמח להיות שותפה ולסייע ככל ש -
 

 תקווה גלם:

 ם הפתוחים היא יוזמה ברוכה.מציינת כי יוזמת בתי האמני -

 מבקשת לקדם מופעים בשכונות -
 

 משה חנוכה:

ישיבת הוועדה הן הזדמנות לדיון עקרוני בין הישיבות כדאי ומומלץ לקדם  -
 את היוזמות של חברי הוועדה למול אנשי המקצוע.

 מבקש לעדכן את חברי הוועדה באופן קבוע בפעילות התרבות בעיר. -

 

 


