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 נוכחים:
צופים,   -משה חנוכה, רון שבת, חיים נפתלי, יחיאל דמרי, כנרת כהן, תמי אמיתי, גדייגאל שמעון, 

סטודיו לייף,  –, גל ואופק בי"ס תמר –וזיו  , עומר שלףגיא הררי, אלון פנחס, עדי בארי, דנית גלזר
 רה ברעם, חגית אלמגור, גילה תייר.זמי

 
, יש פעילות רבה, מברך את כל העושים מחלקת תרבות עושה עבודתה נאמנה –יגאל שמעון 

 .במלאכה
 

רציתי לברך את משה על כל העשייה ואת כולכם, אני מאד מעורבת בכל  מה שנעשה  –כנרת כהן 
 יישר כח. -ושמחה לראות את הפעילות בתחום בעיר 

 
רמים התרבות המקומית היא ערך מנחה בהוד השרון בשנים האחרונות. שילוב כוחות וגו –רון שבת 

אפשר לעשות דברים הוכחנו , מדהימה ובעלת חשיבות עליונה למען תהלוכת השבועות הייתה
 מהכוחות המקומיים.

 
בתהלוכת שבועות  שטרחו , הגיעו והשתתפו הוקרה לקבוצות החלטנו להעניק תעודות –משה חנוכה 

 .ורת בעירהראשונה, אנחנו מקווים שתהפוך למס
 

 מאוד נהנו גם הילדים וגם ההורים. –עומר שלף 
 
 -הענקת תעודות למשתתפי התהלוכה -
 

 1-ד השרון  הפתחנו במסורת וביחד עם תיאטרון מופע גיבשנו תוכנית, פסטיבל הו –רון שבת 
 להצגות ילדים.

 
 3-שיתנו מענה לכל הרבדים. בבהם הוצגו מגוון הצגות ילדי ימים  3  ויצרנוישבנו יחד  –עדי בארי 

 בימים הקרובים נגיש את התוכנית לפסטיבל השנה. .צופים שנהנהו מהפסטיבל 1500-ימים עברו כ
 

 מה סדר גודל תקציב של פסטיבל כזה? –דנית גלזר 
 

 גדל.כל שנה הוא י₪.  40,000 -מפעל הפיס נתן כ –עדי בארי 
 

 כמה הושקע השנה? –משה חנוכה 
 

 ₪. 200,000 – רון שבת
 

 לאיזה כיוון אתם רוצים לגדול ? – דנית גלזר
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 ובתקציב. האירוע  לתת המשכיות ולראות האם ניתן לגדול כל שנה בנפח  – רון שבת

 
 ? אפשר לחשוב גם על הצגות לבני נוער.4-10פלח של גילאי  – דנית גלזר

 
 בדר"כ צריכת התיאטרון בגיל זה במסגרת מסודרת ולא עצמאית. זה גיל בעייתי. – בארי דיע
 
 .זה כמיהה של ההורים לא של הילדים – שבת וןר
 

 יש בעיה להביא בני נוער בחופש להצגות. – נפתלי חיים
 

 יש דברים מגניבים לנוער. – גלזר דנית
 

מכיוון שחלק גדול  עומד על כרטיסים, יהיה אפשר להביא הצגות פחות פופולאריות,  – בארי עדי
 יותר לנשמה.

 
 פיילוט  לפלח של הנוער, זה חייב להיות משהו בומבסטי ואיכותי, אולי כדאי לקחת  – גלזר דנית

 יש  הצגות שעובדות מעולה.
 

 בבאר, יש מצב שהיא תתאים לקהל הצעיר.גה השנה אנחנו רוצים להכניס הצ – עדי בארי
 

 מבקשת שיתוף פעולה עם הציבור הדתי שלא ידעו דבר על התהלוכה. – חגית אלמגור
ואיל וגם ממשה חנוכה לעשות הפרשת חלה עולמית  בשבת לדוגמא : ביקשתי גם מאופיר ט

 הראשונה לאחר הפסח ולא קיבלתי שיתוף פעולה. שילמתי מכיסי בכדי שיפתחו לנו את ביה"ס.
 

 .נים אלו שלא נמצא תחת המחלקה שלנוייש מחזיק תיק לעני– רון שבת
 

 .בנושאים הללוא מטפלת והי יהודית ברמה העירונית הוקמה מחלקה לתרבות  – משה חנוכה
 

 זה טוב שאת פה ואפשר לאחד מסרים. – רון שבת
 

 כאילו שאנחנו בשוליים. – חגית אלמגור
 

לא הגיב, אי  1שלחו נציגים ,בי"ס  10בתי ספר בהוד השרון  11בצ'אנס קיד מתוך  – חיים נפתלי
 אפשר לרדוף.

 
ל דבר מתאים לדתיים יש מחלקה מיוחדת לדת, אפשר שישבו עם חיים שאבי לא כ – יחיאל דמרי

 צריך לשבת ולדיין. אני מברך על הפעילות התרבותית האם אפשר לתת קונצרט פעם בשנה? 
הבאתי תורם והשתמשו בו לאירועים בשכונה . היום הלכו והרסו את  1980יש מועדון בגני צבי בשנת 

 .. אני רוצה מפתח כדי להתנדב לפתוח., מבקש לא להפעיל בשבת המועדון
 
 



 עיריית הוד השרון      

  אירועים ונוער ,תרבות         

 09-7759615   טלפון:                  

 09-7759622פקס:       

 

 הורה ה"ה הגענו לתובנה לשחזר את הלהקה , זה חשוב מאוד וגיא הרים את הכפפה. – רון שבת
 

רוצה להתייחס לדברים של יחיאל, אני מגיע לגני צבי למשפחה אני מאמין מבית דתי.  – גיא הררי
. הגעתי לעירייה לפני שנתיים ורציתי לעשות כנס מחזור לכל חזרתי לעיר כדי להפריח את התרבות 

הרעיון הוא לא לקחת מאנשי השכונה להפך שיתוף פעולה.  בוגרי הלהקה באתי לעשות תרבות.
 הרעיון ליצור תיאטרון , מחול, חוגים הכל פתוח. שהמקום יאכלס כמה שיותר אנשים.

 להקת ילדים בלי פרסום.רקדנים להקות בוגרים ו 80-90מחול  להקות 3אנחנו 
אין עיר בישראל שאין לה להקת מחול ייצוגית. השנה אנחנו מתחילים לצאת בפרסום בתוך מערכת 

 השעות בבית היוצר יינתנו שעות ליחיאל ולבני השכונה.
 

שבוע הבא יש פתיחה של המקום. בחודש יולי הלהקה נוסעת לייצג את העיר בפראג  – משה חנוכה
 שייה שלך.ותודה לגיא על הע

 
בית היוצר זה לא רק ללהקה הייצוגית יש שם קבוצת תיאטרון למבוגרים, חבורת זמר,  – גיא הררי

 תיאטרון אנגלי, להקת בנים, לכל תושבי העיר.
 

 אירועי הקיץ. בשונה משנים קודמות החלטנו לעשות פעילות קבועה הצגת ם עם נסכ – משה חנוכה
  ושיטתית לאורך כל הקיץ במוקדים קבועים בעיר על מנת לייצר מענה תרבותי רציף לכל המשפחה.

 
 גה את פעילות "חמישי בכובע"מצי –תמי אמיתי 

 
  –הצגת אירועי הקיץ לכל המשפחה ואירועי הקיץ לנוער וצעירים  -
 

ולבחון לדבר עם רשות הספורט על הספורטק  לבקשת חברת הועדה דנית גלזר יש  –משה חנוכה 
 פעילות קבועה בלילה.קיום 

 
 .על הנעשה בלבד דיווח וועדה תתכנס לדיונים עמוקים ולא תשאר בגדר של חשוב שה -דנית גלזר

 
ם לקדם יוזמות ולהצטרף מודה לחברי הועדה שהגיעו לישיבה, מזמין את החברי  -משה חנוכה

לעשייה העשירה כל אחד בתחומו. מודה לצוות המחלקה לתרבות ונוער ומאחל חופשת קיץ מוצלחת 
 .ופנאי תרבות יועשירה באירוע

 
 

 כתבה: גילה אזואלוס תייר, מנהלת האירועים
 
 

  


