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 ירוניהקונסרבטוריון הע -קטע נגינה, נשפנים -פתיחה

 
 דברי פתיחהמשה חנוכה: 

אני רוצה לפתוח בתודה וברכה לראש העיר חי אדיב, על שבחר לתת לי את התיק הכל כך חשוב 222"
הזה, תיק התרבות2 חי, שבעשור האחרון כראש עיר הצליח להביא את העיר להישגים מרשימים 

נוביל לחיזוק וקידום  ולמצב אותה במקום הראשון בארץ בחינוך להישגים ולערכים הבטיח שיחד
למען הסר הספק אני מציין כבר  )222( התרבות באופן שיהווה השראה לכל ערי מדינת ישראל

יש לנו כוונה ברורה  -עכשיו, אין לנו כל כוונה להתחרות בערי תיירות כמו תל אביב או ירושלים
חסות לכל לייצר תרבות איכותית שתתאים לצורכי הקהילה המתפתחת בהוד השרון תוך התיי

שכבות האוכלוסייה בכל הגילאים וזאת תוך הבנה שתרבות איננה בבחינת מותרות היא הכרח 
ברשותכם אפתח במשל שמסר על חכם סיני עני שנותרה )222( אמיתי וצורך שעלינו כעירייה לספק2

שאלו אותו? מדוע 2 בחצי השני קנה פרח, בחצי פרוטה קנה כיכר לחם , לו פרוטה אחת לחיות
אמר החכם: את כיכר הלחם קניתי בשביל לחיות ואת הפרח כדי 2 זת את הכסף שלך על הפרחבזב

התרבות בעיניי היא הפרח בחיינו2 תשתיות,כבישים ומדרכות נחנו  שיהיה לי בשביל מה לחיות
יש  אבל את התרבות והיצירה אנחנו צריכים בכדי שיהיה לנו טעם לחיים2 -צרכים בשביל לחיות

יעמדו בפנינו הרבה מכשולים אבל אנחנו נפעל  -וכה, אני בטוח שהיא לא תהיה קלהבפנינו דרך אר
תפקיד הוועדה הזאת הוא לא לנהל את התרבות )222( ללא חשש בכדי לתקן את אשר דרוש תיקון 

בהוד השרון, בשבילך זה יש את עובדי העירייה המסורים שיציגו את העשייה הנהדרת שהם 
פקיד שלנו הוא לראות רחוק ולחלום איך אנחנו רואים את התרבות הת עושים במהלך כל השנה2

 222"בהוד השרון בשנים הבאות2 זה החותם החשוב ביותר שהוועדה הזאת תשאיר אחריה2



 
מציין כי בכוונת העירייה לכתוב  ותפקידה כמתוות מדיניות, מברך על פעילות הוועדה  :חי אדיב

 2תוכנית אב לתרבות ופנאי
 
מדידים וכשיש מדד מדויק מה זה מצוינות בתרבות בואו נהיה מדידים איפה אנחנו  להיות)222("
אני נולדתי שבכפר סבא יש יותר תרבות וברעננה יש  עירייה עומדים ולאן אנחנו חותרים)222( כ

ואים עתיד והווה2 )222( התרבות היא סל רחב של תחומים סטוריה2 עכשיו אנחנו ריזה ה -יותר
 וצה שכל אחד יציג את עצמו )222( מה שהייתי ר תחומי העיסוקהגילאים וגם של  ופעילויות גם של

 ואם יש לו חלום שישתף2 ואחרי נניע את הדברים למכלול ונחתור למטרות המשותפות"
 

 1טבלת ה"חלומות" של חברי הוועדה,  מצ"ב כנספח  (א)
 

וועדות הייתי רק כל ההייתי חבר מועצה הרבה שנים,  -אני שמח להיות פה" יחיאל דאמרי:
הייתי שמח דבר אחד זו הזדמנות להגיד לאנשי המקצוע שהם ראויים לשבח)22(  )222(תרבות לא2

זה יהיה חלק מהפעילות שאני  2, השכונות מוזנחות בנושא הזהלהכניס לנושא התרבות בשכונות
 "אני מאחל לצוות המקצועי ולוועדה הרבה הצלחה2  אקדם2

 
ויופי מבחינתי התרבות  לה תרבות שבאה בקונוטציה של אומנותבר למימבחינתי מע" יעל ברזילי:

מתחברת למילה אחריות כי יש לנו אחריות להעצים את האומנות המקומית שצומחת כאן, יש לנו 
שהולכים לכל קבוצה שגדלה כאן, יש לנו אחריות על כספי הציבור  ומשמעות אחריות לתת מקום

ייצר התנדבות וקהילה וכל הדברים שסביב זה2 בכל אחת על הדברים האלה ויש לנו אחריות ל
הן יהיו מה שאנחנו נרצה שהן  -מהוועדות שאני מגיע אני אומרת, הוועדות האלה הן פלסטלינה

האחריות שלנו כנבחרי ציבור על  -יהיו2 מבחינתי הדגל הוא להשים את הדגש על המקום הזה
ת, התנדבות כערך תרבותי2 שיהיה לנו הפעילות העירונית התרבותית וכן לייצר מההתנדבו

 בהצלחה2"
 

"אני הגעתי היום כי ראיתי בפייסבוק שהישיבה פתוחה, הייתי שמחה שאם יש  עדי ברמוחה:
ישיבה פתוחה שאנחנו נדע כי לא כולנו ידענו2 מבחינתי תרבות די דומה, הדעה שלי די דומה לדעה 

נעשת היא נעשת על הצד הטוב יותר2 אני  של יעל אני חושבת שיש פה תרבות היא נעשת , כשהיא
עושים עבודה נהדרת2 אני מצפה שיהיה קצת  -חייבת לציין את מחלקת תרבות, רון שבת וגילה

יותר שיתוף של התושבים , זאת אומרת שאם יש לנו חגיגות יום העצמאות ונכון שיש לנו תקציב 
 יתוף"2בואו נשמע מה התושבים רוצים2 לא להחליט לבד שהכל יהיה בש

 
אני חושבת שיש תרבות בעיר, אני רואה את זה גם באירועים שיש לילדים, גם " כנרת כהן:

באירועים שיש למבוגרים ולגיל השלישי2 אני לא חושבת שהקצאת מקום כזה או אחר מרמזת על 
זה דברים שאנחנו יכולים להציב לנו כמטרה ולהלאה2 ויש פה אנשים   -אם יש או אין תרבות בעיר

דרים שעושים במלאכה, ויש פה את מר חנוכה היקר שאני בטוחה שהוא ידע להתוות את נה
המדיניות ויש לו את כל הרוח הגבית שלנו, וכל המחלקה2 ושיהיה בהצלחה2 אני פה לעזר במה 

 שצריך"
 

"222אצלי השאיפה לאמצעים הפיזיים, מוקד תרבותי גדול יש לו את התוכן ירוחם שרובסקי:

: אולמות, חדרים שאתה יכול להביא תזמורת ענקית, Facilitiesם וצריך את שנותנים האנשי
והיד עוד  0.4ל 4-אדירה איך בהוד השרון תוך שנתיים צמח מ בהתפלאותבלט, אופרה2 אני מרגיש 

מקומות כדי להביא תזמורות, במה לבלט  044.נטויה)222( עוד מעט נצטרך היכל תרבות של 
)222( אם לא נשכיל לקבל החלטה זמן העגלה תרוץ קדימה ולא יהיה ת דיסציפלינריוופעילויות רב 

 לאן2 אמקד את כל מאמצי כדי שיהיה מקום2"
 

, אציג את 994.-: "תרבות היא כל החיים שלי, אני הקמתי את מרכז אומנויות ביהודית קדרון
ומתקדמת  אחרי כל כך הרבה שנים אם לא הייתי עם יד על הדופק)222( מקצת העשייה התרבותית

 עם ההתפתחות התרבותית בתחום האומניות והזמן לא הייתי יושבת כאן"2



 

 2סקירת פעילות מרכז האומנויות, מצ"ב מצגת כנספח  (ב)
 

 אמרת שמרכז האומנויות מהווה מענה לארגונים הוולונטריים איך?עדי בר מוחה: 
 

 תשלום2 ומפגשים, חלקם בתשלום סמלי וחלקם ללא םעושים אירועייהודית קדרון: 
 

הוד השרון היא עיר קהילה ירוקה, קהילה יוצרים עם תרבות2 תרבות בונה קהילה  ": פרלינג עדי
חזקה, מגובשת2 זה החזון שלי, גן מודלים מחו"ל עובדים כך, לקהילה קורים דברים נפלאים 

במקום שיש בו תרבות)222( אני זוכרת את העדלויאדה זה היה האושר הכי גדול לקראת פורים 
להתכונן22אשמח בתור חלום להחזיר לפה כדי שהילדים שלי יחוו את זה )222( אני חושבת שהוד 

והנוער המדהים שלה שיכול לנגן פה ברחובות  השרון צריכה להיות בית ובמה לכל האמנים שלה
אנחנו יכולים ללמוד מכל מיני מודלים  -פעם בשבוע ולהרוויח כסף, בתל אביב זה נעשה מדהים

פסטיבלים מובילים בהרבה מאוד עיריות אני רוצה שהוד השרון יהיה פסטיבל שכל שנה  בארץ2 יש
יזכרו שהוד השרון יש לה משהו ייחודי, מיוחד אנחנו נמצא את הטוב שלנו2 אני נהנת פה 

 מהפרצופים המחייכים וחושבת שיהיה לנו כיף, אני מאחלת לנו הצלחה"
 

ון שלי כאישה דתייה שלציבור הדתי בכל גוניו "אני ילידת הוד השרון, החזחגית אלמגור: 
ולתלמידים שלנו שיוצאים מחוץ לעיר תהיה במה כאן)222( יש לנו תוכנית לעדלוידאה עם שיתוף 

תלמידים וכל בתי הספר )222( אני זוכרת את השדרה של רמתיים כשזה היה קורה וכולם יצאו 
בשנים האחרונות לא קיבל במה, יש הרבה לרחובות )222( הציבור שלנו שלצערי הרב לא קיבל במה 

דברים יפים שקורים ואנחנו לא שותפים2 שנרגיש חלק מהעיר הזאת, אני לא מרגישה חלק ואני 
 מאוד אשמח"2

 
:"בשבילי תרבות זה חיבור, חיבור מבחינתי זה לתרבויות אחרות, לאנשים,  למגוון אופיר טואיל

ולשכונות2 תרבות עולה המון כסף ולפעמים לא אוכלוסיות, כמו שיחיאל אמר חיבור לתושבים 
רואים את ההשקעה ושואלים מה יוצא לי מזה? התרבות מבחינתי, חיבור למורשת, ציונות, 

חשוב לחבר את העיר לתרבות היהודית לשרש את הזה ולפרסם2 אני מאמין שאם  -תרבות יהודית
 2נעשה חיבור נצליח"

 
שנים מורה במשרד  4."מקווה להשפיע, באה מתחום המחול2 זה המקצוע שלי2 דנית גלזר: 

החינוך בתחום המחול2 היום אני מנחת ישובים ואחראית מחול בסל תרבות ארצי2 באה אם ידע, 
מקצועיות ואמונה שצריך לקדם את זה222אומנות זה צורך בסיסי של נפש האדם משחר היותו 

ת ולקדם כוחות מקומיים2 צריך לתת להם במה, פסטיבל של ובמיוחד היום 222אני אשמח לראו
יצירה מקומית אמיתי עם תקציב ותכנון מראש )222( הייתי שמחה להצעיד את העיר לכיוון של עיר 

רוקדת אין בעיה לעשות את זה, מתחברת לרעיון של תוכנית אב היא תיצור חזון)222( לקחת נושא 
וחים וליצור אחרות עשו2 יש לנו הרבה שטחים פת שעריםשייחד את העיר, שתוביל את הארץ כמו 

"מוזיאון במרחב" שיתאים לשטחים הפותחים  פרויקטיש  2ירועים ו פרויקטים שיחברו את הכלא
 2אשמח להציג אותו"

 
"יש לי המון חלומות, חלקן הגשמתי חלקן בתוכנית, מה שבוער בי בנשמתי  ובכל מרים הילר: 

ארכיון מכובד לעיר, לצערי עדיין לא זכינו לארכיון מכובד שמשמר רמ"ח אבריו לקדם נושא של 
את ההיסטוריה, יש מסמכים נדירים שנמצאים במצב שלא נכון שיהיה לעיר מכובדת כמו שלנו, 

 וועדת תרבות זה המקום2
 

 זה תרבות או חינוך? יגאל שמעון:
 

 ברור זה תרבות, זו המורשת שלנו2 מרים הילר:
 

 ואה את זה כחינוך לדורות הבאים2אני ר יגאל שמעון:



 
: "בספריה צריך אודיטוריום דחוף כבר הרבה זמן עושים הרבה אירועים וצריך מקום מרים הילר

 שיכבד את באי האירועים2" 
 

 2"חלומות222את החלומות שלני אני מנסה להגשים במסגרת המחלקה" נעמי אשר:
 

יש חשיבות לתהליך מקדים וחשיבה2 לכל  "חינוך נמצא בכל מקום גם בתרבות,בארי רבינוביץ':
 אחד מהדברים שנאמרו פה יש אספקט חינוכי"

 
"אני מצפה מעצמי שאהיה מספיק חכם לקיים את מה שאתם אומרים, אתם בעצם  רון שבת:

הראי של העיר כדי שנוכל לקדם את העניינים2 אני מאחל שנצליח לצאת מהמסגרות ומהשבלונות 
יל יחד איתנו את מה שאתם מצפים מאיתנו, יש לנו אוכלוסיה חדשה ולהבין שאתם צריכים להוב

 עם רצונות ורצונות שצריך לעבוד איתם2 אני מאחל לעצמי יחד איתכם הצלחה"
 

באתי להיות נציג של הנוער, תרבות זה אירוע לאו דווקא חינוך, זה להתנתק מהיום גיל ברוטי: "
ש תרבות אחרת ממבוגרים, קשה להצביע מה זה יום להגיע למקום שאתה שמח להיות פה2 לנוער י

 תרבות"
 

יניב מיכל ואני נציגי בית הספר הירוק, באנו לראות את הכיוונים ולספוג קצת " גלעד מויסה:
תרבות, חשופים להמון דברים שקורים בעיר, רצינו לדעת מה קורה ומה יש כאן2 אנחנו מוכנים 

 לתת כתף"
 

 דורי, ילדים ומבוגרים תרבות זו הזדמנות למפגש בן מיכל:
 

 "סטודנט בב"ש, החלום לעשות פסטיבל בעיר שיהיה גדול ויערב את כולם" מיתר שוורץ:
 

"יש תרבות נהדרת, חסר לי הנגשה, לא יכול להיות שיש מקום כמו הברנש  ליאורה הלפרין:
 והבאר ואנשים לא מגיעים2 החלום שלי שיהיה פרסום ושיווק של כל האירועים"

 
אני אתחיל בשאלה, אריאל יש היכל תרבות מישהו חושב שיש תרבות? התרבות "עון:יגאל שמ

כשיש לך רשות  -בעצם מתחילה בבוקר שאתה מגיע לבית קפה, לספריה, שאתה מגיע לכל העיר
כל מה  -שנותנת מכלול ומשאבים יש תרבות2 אני לוקח את החינוך כתרבות, החינוך הוא הבסיס

 נו ויש הילדים"2שאנחנו עושים זה חינוך של
 

ל ואנחנו נבטא את הכ ויש דברים נוספים2 ל זה תרבותו" אני מסכים על כולכם, הכ חי אדיב:
יש הרבה פעילות תרבות ומהי השפה? במפגשים הבאים2 חשוב שנדבר על בסיס שפה עובדתית2 

עשות , לוגדולות השאלות שאנחנו מתמודדים איתם הן רבותמסוגים שונים ורבים2 ברחבי העיר, 
יחד  שווה דיון2 -קטנים? הדילמה הזאת היא לא קטנה  אירועיםהרבה אירועים גדולים? או רק 

זה  לא רק לבנות מגדלים גם התשתיות שאנחנו בונים  -עם זאת אנחנו עיר קטנה, אנחנו בונים עיר
לבנות  אי אפשר גן, בית ספר, חט"ב, תיכון וגם מבני ציבור לתרבות, זה הליךהם לפי ספר חשיבות 

 יש222האם קונסרבטוריון, האם היכל תרבות?  קדימויותעיר ביום אחד)222( אני אשמח לשמוע סדר 
יא כי הדברים נרשמו, אני מציע שנשמע מה 2 רוח הדברים הלכאן ולכאן שרשרת עם השלכות רוחב

יש  2 יש עוד מה לעשות,אני בטוח שחלק גדול מאיתנו לא מכיר את כל הפעולות נעשה היום בעיר
דיברתם על  דברים ששווה לחשוב עליהם2 -, פסטיבליםביאנאלהלנו כל מיני חלומות כמו 

כל תלמידי -השבוע אנשי הצוות מקצועי הציעו תהלוכה בלבן עדלאידעגם אני רוצה  עדלאידע
בשביל זה תוכנית ארוכת טווח2 כל מה  לא כל רעיון אפשר ליישם ביום אחד העיר דמוי עדלאידע, 

תרבות 2 בות היום אחרי שמתגנו את נושא החינוך, התרבות הוא יעד מרכזי היוםשקשור לתר
 הפנאי2

 



התרבות בעיר ה הזאת2 חשוב לציין מקווה שנצליח לשמור עד דיון ענייני כמו בישיבמשה חנוכה: 
אירועי תרבות ברחבי העיר 2 נעבור לסקירה  .נעשה ברמה יומיומית גם ברגעים אלו מתקיימים 

 המקצועית2
 

היום הקמנו  -"אני שמח להציג את התחזית, שהצגתי לראש העיר את החזון ירוחם שרובסקי:
בעיר הוד השרון זה 2 44.תלמידים בפעילות בוקר, בפעילות ערב  4.4בתי ספר2  8-פרויקטים ב

נבנה נכון, הכל תחת גג אחד2 )222(העיר היא מכרה זהב מבחינת האוכלוסיה שלה, האוכלוסיה 
הקמנו מקהלה שעושה השנה מחזמר, יש תזמורת ייצוגית, אצלנו החינוך הוא לא רק צמאה )222( 

למיומנות מקצועית2 הנגן צריך לשתף עולה, לכבד את המנצח, יש ערכים אינהרנטיים למקצוע )222( 
ה מקום מרכי מת שיהיה קריית תרבות: בתוך קרי לזה יש פוטנציאל לשנות את העיר )22( הייתי

 תות2 גדול וסביבו כי
 

 32, מצ"ב מצגת כנספח סקירת פעילות הקונסרבטוריון (ג)
 

"אספר על הספריה: מח' עיון, השאלה, פינת טף, עמדות מחושב ואינטרנט, ספריה  מרים הילר:
מתקדמת מבחינה טכנולוגית אפשרות גישה למאגרי מידע, הולכים ומחזקים את המרכז 

 הקהילתי התרבות בספריה"

 

 .4צ"ב מצגת כנספח סקירת פעילות הספריה, מ (ד)
 

אנחנו כתבנו בכותרות, מתוך הבנה שלא כולם מכיר עד הפרט האחרון, יצאנו מתוך נעמי אשר: "
הנחה שהעשייה מוכרת2 כתבתי את הדברים שאמרתם חלק גדול מהם על שולחננו2 אנחנו באים 

 מאירוע והולכים לאירוע2
 

 "אשמח לקבל לוח אירועים של כל החודש"עדי ברמוחה:
 

 "יבוצע" שבת: רון
 

"אני מבקש לוח אירועים לכל נבחרי הציבור, הדבר השני טבלה שכולנו נדע מה קורה חי אדיב: 
 מה שאין שנדע שאנחנו צריכים לעשות2" -בעיר

 
"אנחנו נוציא תוכנית, אבל כל תוכנית נתונה לשינויים2 בהמשך לשאלה שעלתה פה  נעמי אשר:

 אירועי נוער מפורסמים בעיקר להם"
 

"כל השנה יש אירועים: בחגים, חגיגות : בשבועות יתקיימו האירועים שנדחו  ילה תייר:ג
 לאיחוד המושבות" 04מפורים, יום העצמאות: השנה הנושא יהיה יובל 

 

 5כנספח  סקירת פעילות מחלקת תרבות, אירועים ונוער, מצ"ב (ה)
 

ה מקום לשבת לחברי "אני מבקשת מלבד היידוע של חברי המועצה בטקסים שיהי עדי ברמוחה:
 מועצה2"

 
 "יבוצע" רון שבת:

 
 דיברה מהר, לא ניתן לתמלל נעמי אשר:

 בבאר ישנם אירועים בפסח )ערב סטנד אפ, סדנאת אמן, מסיבות(2
 

 כל האירועים לנוער פעולה משותפת של העירייה ומועצת הנוער משה חנוכה:
 



מגיע לאחוז מסוים2 יש חתך של נוער  נכון שהנוער בפייסבוק, גם בפייסבוק זה ליאורה הלפרין:
 שלא מגיע וחבל2 צריך לחבר גם נוער שלא חבר של היחצנים2

 
 2הצוות מחלק פליירים בביתי ספר נעמי אשר:

 
 להוריםאנחנו שולטים בתקשורת  אל תוותרו על קהל היעד של ההורים2 ליאורה הלפרין:

 
 הרבה דברים עוברים דרך מערכת הקונפורקום גילה תייר:

 
 רשמי הערה, להיכנס לתחום של צילום סטילס בקרב מגמות חי אדיב:

 
 בבאר יפתחו קורסים לצילום לנוער נעמי אשר:

 
אבל תודה רבה2 העבודה סזיפית, בחגים2 תודה רבה  -מילה לצוות, יהודית לא פה רון שבת:

 לכולכם על העבודה היפה2
 

 ות דתית2בישיבה הבאה יש להציג מצגת של המחלקה לתרב חי אדיב:
 

אני מציע שנכנס בעוד כחודש לדיון נוסף2 מטרת הישיבה הייתה לתת תמונה כללית  משה חנוכה:
וגדולה2 אני מציע שבישיבה הבאה נתחיל בעיצוב המדיניות והחזון שלנו לקידום התרבות הלכה 

 למעשה2 
 

הבטחתי  אחד היעדים המובילים זה למסד ולהקפיץ מקפצה נוספת את התרבות ולכן חי אדיב:
לעשות תוכנית אב לתרבות2 אבקש תמונת מצב כתובה2 לצרף את עיקרי הפעולות לפי נושאים2 

בישיבה הבאה להציג את הכיוון הכללי לאור הדברים שנאמרו פה2 על הבסיס הזה נקיים דיונים 
 רצופים לפי סקטורים2 כל אחד יביא מוצר ונקדם בטווח הקצר והארוך2 

 
 ודה לכולכם2השמיים הם הגבול אני מ

 
 
 
 
 
 

 משה חנוכה
 

 יו"ר הוועדה העירונית לתרבות ואירועים
 
 
 
 
 

 נכתב על בסיס הקלטה2
 
 


