
 

28.11.19תאריך:   
 

 

 סדר יום:

 . ראש העיר -פתיחהדברי  .1

 דברי פרידה מיאיר משיח והרמת כוסית לשנה החדשה. .2

 דיון-תקשורת בין חברי/ות הוועדה ונוכחות באירועים .3

 דיון-לקידום חברי/ות הוועדהבחירת נושא  .4

 

 עיקרי דברי המשתתפים:

 

 הישיבה צולמה בלייב.

 

דברי פתיחה , הצגת המשתתפים והצגת סדר יום. התכנסנו ראשית לומר תודה ליאיר, אחרי למעלה  עדי:
 מעשור כאן, כמנהל האגף לתרבות והחברה לתרבות ופנאי.

 17:00יומולדת, הצוות הכין לילה שמתחיל בביום חמישי מרכז ארט קיימא חוגג שנתיים במסיבת 
בלילה, של הפעלות וסדנאות ומיצגים, מדהים, אז תיכנסו לאתר של העיריה, אפשר  23:00ומסתיים ב

להירשם גם אם אין מקום הביקוש אדיר, אפשר להסתובב וזה מתאים לכל הגילאים, אנחנו נשמח לקבל 
ל שאתם שייכים לוועדת התרבות הביקורת שלכם ביקורת אחרי זה מה היה טוב ומה פחות טוב, בגל

משמעותית וחשובה. דיברנו על זה שארט קיימא עוברת מהפכה, ויצאה עם תכניות ופעילויות מדהימות 
וחדשות, שמשנה את פניה ללא היכר, ביום ראשון הבא עוד שבוע, יש לראשונה בכפר סבא את טקס פרסי 

כמה שנים ברצף, גייסנו חסויות והפסטיבל הזה נועד למתג  אופיר, זה האוסקר הישראלי הצפי שיהיה פה
 את העיר כעיר תרבות, כל מרחב השרון כמובילה בתרבות במרחב ובכלל.

 : ערב טוב לכולםרפי

: התכנסנו להיפרד מיאיר ולומר לו תודה, יש עוד דברים על סדר היום אבל היה לנו חשוב שתבוא עדי
 ר, לשמוע גם את החזון והדגשים ואמירת התודה.ותאמר לאור כל מה שקורה בתרבות בעי
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עדי לוי סקופ, אורית ישכיל, טלי איסקוב, רמי סובעי, יעל תמרין, עמוס שטרית, אופק הלפרין, לירית 
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שמות חברי 
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: אתחיל מיאיר ודרך זה לחזון, יאיר עשה פה עבודה שלאורך התקופה שעבדתי איתו הערכתי אותה , רפי
גם ביכולת שלו לתכלל, גם באיכות של האירועים, כל דבר שנעשה נעשה ביד רמה, ובצורה מקצועית עם 

 א את התוצרים לרמה הכי גבוהה. יכולת מרשימה לתכלל את האירוע ולהבי

מהרגע שהחלטנו ועד שזה יצא לדרך זה היה כמעט באפס זמן, האמביציה והיכולת לסחוף את המערכת 
ידע כאשר אירועים קודמים -לא-אלף תושבים שהיו בעד 30ולהביא אותה לתוצאה כל כך טובה. היו פה 

ופו של דבר כל העיר צהלה ושמחה וזו יכולת. תושבים. היה יותר כסף אבל בס 1500של פורים היו מגיעים 
כמו כן היכולת המוזיקלית שלו להעמיד את כל הקונסבטוריונים ולהעמיד ערכים בעיר שלנו שהיא עיר 
 של תרבות. אז יאיר תודה גדולה על כל מה שעשית ועל הדרך שלך שעד היום נמשכת להעברת המושכות. 

לושת הערכים, התרבות היא תרבות לכולם, התפיסה היא כפר סבא היא עיר של תרבות וזה מתחבר לש
שאנחנו נוגעים בכל הקהלים בעיר ללא יוצא מן הכלל והצלחנו להגיע לאוכלוסיות נוספות שנהנו מהתרבות 
שהיא גם קהילתית בשכונות, עשינו בהדרים אירוע מקסים ובגלר לפני שבועיים בשכונה הירוקה פעולות, 

ר אלא גם נגיעה בקהילות זה הנופך. בעוד שבועיים נחווה חויה עם פרסי תרבות שהיא לא רק לכל העי
אלף שקלים, זה אירוע שממתג בסופו של דבר  50אופיר, הצלחנו להביא את רוב המימון, נותרו רק עוד 

את העיר, חשוב להחזיר עטרה ליושנה שידעו שהעיר שוחרת תרבות, אין ספור אירועים מקטנים שכונתיים 
ת, יש פה הרבה אמנים בעיר שמושכים את התרבות למעלה, לי חשוב שיהיה את כל הגוונים, ועד תערוכו

גם האליטה וגם מה שנוגע בקהלים אחרים, לצעירים ולמבוגרים.  יש קו שאנחנו מפספסים שצריך לעבוד 
נתן  עליו והם חיילים ומשוחררים, אני מעוניין לגעת בקהלים האלה ולהשאיר אותם בעיר, פסטיבל הבירה

 לזה פתרון יפה. 

יאיר תודה רבה, המון בהצלחה, אגב השארתי אותו פה כמנצח לא שחררתי אותו לגמרי. תודה על מה 
שעשית לכפר סבא ובעירייה הרבה מאד שנים , זה פרק משמעותי בחיים שנחקק אצלך ובעיר, אתה משאיר 

 פה חלק מהגנים. בהצלחה לך. 

הציביון הכפר סבאי, אנחנו פתוחים להכל לא מפחדים מכלום, יש פה ואתם הוועדה שצריכה לייצג את 
פארק שאפשר להשתמש בו, הכנו בקיץ בפעם הראשונה עם נועה קירל אירוע בתשלום, אנשים שילמו כדי 

אירועים  3-4להגיע, התחלנו להביא אמנים ברמה הכי גבוהה והקהל שילם. החל מאפריל אני רוצה להביא 
אמנים טובים בתשלום נמוך לתושבי כפר סבא  2-3כמו בכל פארק משמעותי לסגור  בפארק ולתחום אותו

ונוכל ככה להגביר יותר את התרבות, עושים את זה במועצות מקומיות שמביאים אמן ותוחמים מתחם. 
לא ניתן לממן מכספי משלם המיסים, היה פה אירוע שארקדי דוכין הגיע, לא נרשה לעצמנו להביא את 

או עומר אדם במחיר שהם רוצים אבל ניתן לגבש תכנית עסקית ודרך זה לעשות את כפר סבא שלמה ארצי 
כמו תל אביב, שמגיעים לכאן לראות הופעות. זו אסטרטגיה, לכבוש את הקהלים ולהיות אבן שואבת, 
ועכשיו יש קהלים שמגיעים לפה ואפשר להפוך את זה לכלכלי ולתת לציבור. אנחנו צריכים להסתמך על 

 ל האיזור ולא רק על תושבי העיר כי אז השמיים הם הגבול.כ

 : כמו שדיברנו הוועדה צריכה לקבל החלטה על מה היא רוצה לקדם, אם אתה רוצה להציע רעיון.עדי

: חשוב שהתרבות תהיה נגישה, הרבה פעולות הוצאנו החוצה, כל השינויים במיקום מהפארק למרכז רפי
ו אחר, פסטיבל הבירה בשוק הפך לשונה, פסטיבל האוכל שנולד העיר, המימונה הפכה להיות משה

בפסטיבל הבירה. מה אנשים רוצים? קצת יותר הנאה. תחשבו על דברים אחרים שהציבור ייהנה מכפר 
סבא. הרבה אירועים, היינו באירוע של התזמורת שנסעו לברית המועצות, אמרתי מראש בואו נוציא אותם 

לב את הגיל השלישי שרוצים לשמוע קונצרט, היה אירוע משגע, לעשות את החוצה בפארק, ואז אפשר לש
זה בכיכר על הבמה זה לא עולה כסף, התזמורות שלנו שנוסעות לחו"ל, שיבואו לשמוע קונצרט זה חומר 

או  500אלף תושבים, אם מגיעים  100שלנו. לגבי טקסים אני יודע מה אני הולך לעשות ביום השואה. יש 
כאירוע צריך להיות אירוע וצריך להוציא אותו החוצה. ההחלטה פה צריכה להתקבל, אני  האירוע 400

חושב שלהעביר את הטקס החוצה ולחייב את כיתות י' שיבואו לטקס העירוני, ככה כל שכבה י' תגיע ונניח 
עי תנועות הנוער ,זה יתקיים בחוף ואז הקהל ישמע את הטקס, אפשר גם בכניסה להיכל התרבות, אירו

אינטימי אבל פתוח לציבור. לי חשוב הנושא של שורדי שואה הנושא של זיכרון, עשינו את מפת הזיכרון 
בפייסבוק, צריך לראות את מחזקים את זה שנה, הבנתי שמבקשים לעשות את זה בשידור חי כדי לתעד 

ר האולם היה מלא את השורדים. אם נחייב את כיתות י' ויש גם את הקהל הרגיל שמגיע. כשאני הייתי נע
הכיר גדלה והאירוע הצטמצם. נוציא את זה החוצה זה משהו שמכבד את כולנו ושומר על הטקס. המשבר 
 שמרכז העיר נמצאת בו שהוא בעיקר כלכלי, דחף אותנו לפעולות כאן בתוך העיר והפארק קצת מתפספס.

ספורט, אני יכול לתת לכם  או אירועי TRXאירועי הספורט למשל הם גם אירועים עירוניים, פסטיבל 
בלילה נביא  12אפשרויות בלי סוף לפארק, ניתן פעם בשבוע לעשות את הפארק כמקום פתוח לצעירים ועד 

להקות ששרות  29מוזיקה, למרות שזה בעלים פרטיים ניתן לבוא אליהם ולהגיד שזה חשוב לנו. בגלריה יש 
כסאות ונתנו  150חטיבת שזר יש להם מקום של  קווארים ברמה הכי גבוהה, הבני נוער ביקשו את הבמה

איש , בני  200ל 150שם הופעות בגלריה, התקינו במה ותאורה, כמו אירוע של יום העצמאות , היו בין 



 

הנוער ביקשו וכיבדתי, אבל קחו ותמנפו את זה לכיכר העיר כי זה אירוע מטורף, אפשר לעשות אירוע של 
בר'ה מוכשרים. יש פה להקות ריקוד מטורפות, יש את הקונסבטוריון כוכב נולד בכפר סבא יש פה המון ח

שמבחינתי הוא ספק, גם המתחברים שלנו טובים, בואו נעשה נולד לרקוד בעיר יש פה את הרמה הכי 
גבוהה, הצוות של מכבי תל אביב בכדורסל הם צוות כפר סבאי, אפשר לעשות בלי סוף, כיכר כצמילה כל 

צרט, גדי ביטון בנושא הרקדה, כשהיינו ילדים היינו רוקדים ריקודי עם בבוקר מוצ"ש אפשר לערוך קונ
לפני הכיתה ואז נכנסים ללמוד בכיתה. תחשבו שזה משהו שנחקק לנו וזוכרים אותו ואנחנו שגדלנו על זה 

שקל לספורטק ושים כל מוצ"ש, ניתן  1500צריכים להחזיר את הנוסח הזה. כמה עולה מרקיד? אמרו לי 
 איש וכיסינו את האירוע, זה מסורת.  150שקלים מכל משתתף יבואו  20ת לקח

רק לא לשכוח לדאוג לתושבי הפרק שסובלים מאד מהפארק, אני סובלת מאד בכל פעם שיש  דוברת:
 אירוע, חונים לי בשער ובגינה, סיוט.

לכת להיות פעילה, מה תשמעי אני יכול להגיע לך שכיכר העיר נבנתה ומי שקנה בית ידע שהכיכר הו יאיר:
שקרה לאורך השנים שהעירייה נכנעה וביטלה פעילויות כמו ג'ימבורי ומתנפחים, תראו מה קרה לקניון 
בעקבות חוסר הפעילות, הוא לאט לאט גווע. מי שקנה בית ליד הפארק הבין שזה פארק אם תלכו 

 לפארקים אחרים במדינה יש כל שבוע אירוע.

למה כפר סבא? אמרתי שאני חושב שאנשים באים לגור  2008ה. שאלו אותי ב: אני רוצה להגיד תודיאיר
פה בגלל חינוך ותרבות, אני רואה בזה יעד, להגיע למצב שתושב כפר סבא לא ייצא מכפר סבא כדי לצרוך 
תרבות ופנאי, לא נוכל להציע מופע בפארק הירקון אבל שהמקום יהיה טוב לילדים, חוגים, צהרונים וכו'. 

ושב שפכר סבא היא מקום נפלא לגדל בו משפחה, אני גר ברמת גן ולא אוהבים שאני אומר את זה. אני ח
אבל כפר סבא כמעט בכל פרמטר מלבד זה שיש להם כסף היא עיר יוצאת מן הכלל לגור ולעבוד בה, אנשים 

. כפר סבא שנים מהחיים זה נפלא, היום אני עושה משהו אחר לחלוטין 11מקבלים מענה יוצא מן הכלל. 
יוצאת מן הכלל מבחינה אנושית, ואני רוצה להגיד תודה, היו פה המון הזדמנויות שנותנים כארד בלאנש 
לצוות המקצועי, נותנים לך תקציב, והאחריות משותפת , הדרגים הפוליטיים והמקצועיים עובדים יחד 

היא עיר מחוז וצריכה להיות זה גם לא מובן מאליו, עבדתי גם במערכות אחרות. אני משוכנע שכפר סבא 
 כזאת בתחום התרבות והפנאי, ואני חושב שאנחנו שם וחזרנו למקום ותודה לכולם על שיתוף הפעולה.

זכיתי לתקופה קצרה להכיר אותך ולמדתי ממך המון, איך שנכנסתי ממש במסירות ובאמונה  : עדי
מהמעלה הראשונה והמון דברים ובאהבה לימדת אותי וסייעת לי לבצע את התפקיד, אתה איש מקצוע 

שנעשו בעיר יש לך זכות גדולה, ואנחנו מוקירים תודה על כל התקופה, אני בטוחה שתצליח בכל מקום 
 ויזכה מי שקיבל אותך ונמשיך להנות מהתחום המוזיקלי.

 : תודה שאפשרתם לי להמשיך לנצח פה.יאיר

עושים את זה, זה אירוע ברמה ארצית,  אני חוזרת לטקס פרסי אופיר, זו פעם ראשונה שאנחנו עדי:
בשידור חי זה לא בשליטתנו המלאה מה שקורה בפנים, אבל כשהצלחנו להתגבר על נושא החסויות אנחנו 

מקומות, תתכנס וועדה  60כולו מוכתב מראש יש לנו  21:00יותר רגועים. הטקס יתחיל בשידור חי בשעה 
וועדה יהיו מוזמנים, לצערי זה לא יקרה לא יהיה מקום, לקבוע מי יהיו המוזמנים, ביקשתי שכל חברי ה

אלא אם הוועדה המייעצת תמצא איזו דרך. ברגע שהוועדה תתכנס נראה רשימה ואוכל לעדכן. זה בשידור 
חי ראש העיר יכריז על השחקנית הזוכה, המטרה היא שזה יביא לנו עוד דברים, בדקנו שיתופי פעולה 

סרט להקרנה ושיח עם השחקן אז יצרנו קשרים להמשך. לראיה עתידית למשל אם אנחנו רוצים להביא 
יהיה פסטיבל וסרט שמתמודד על האוסקר, שטיח אדום, הפנינג ענק, אפשר לבוא עם הילדים  18:00משעה 

הכל פתוח עד שהטקס מסתיים. אחרי שנסיים את הטקס נוכל לעשות הפקת לקחים זה מעולם לא היה 
 אה.  ולראות מה נעשה בשנה הב

 זה פעם ראשונה שזה בכפר סבא? עד עכשיו איפה זה היה?דובר: 

 חיפה, אור יהודה, גם בפתח תקווה. זה האוסקר הישראלי.דובר: 

 בדקתם לראות מה עשו בערים שאירחו את זה בעבר? עושים את זה במודל שכבר היה?דובר: 

לא היה. יש אחלה שחקנים אבל הם בפנים זה קבוע, בחוץ זה שלנו, מה שאנחנו עושים בחוץ עוד עדי: 
פחות מוכרים, סרטים מדהימים לכל הדעות, חברתיים שיהיו השנה. כמו כן נראה בשידור חי מה שיש 

 בפנים וגם סרט יוקרן, הולך להיות אירוע מדהים.

יש לי הערה, אם רוצים להפיק לקחים חשוב שחלק מחברי הוועדה יהיו בפנים וחלק בחוץ, זה מה עדי : 
רתי לגבי הוועדה שקובעת. מבחינת הפקת לקחים חשוב לנו אנשים גם פה וגם שם. אנחנו לא שהסב

מקומות והוועדה תחליט, זה כל חברי  60קובעים את האירוע שיהיה בפנים אנחנו מקבלים הנחיות, יש 
 המועצה , כל מי שנתנו חסויות ייכנסו, לא נשארו כמעט מקומות. בנושא של הפרסום כל השבוע יוצא

 פרסום, זה יוצא ביום ראשון בכפר סבא. 



 

בסוף שבוע האחרון היה פסטיבל בתים פתוחים יוזמה של תושבת השכונה שראתה וביקשה מוועד השכונה 
שייקח יחד איתה והוא פנה למנהל הקהילתי וכולם חברו לשיתוף פעולה , זה הולך להיות מסורת זה היה 

 ממש יפה. 

יודעת כמה מכם מכירים את הפסטיבל בית היוצר, באותו קונספט של בטרם הגיע האירוע הזה, אני לא 
בתים פתוחים, לפני כמה שנים זה לא היה מוצלח, היו בתים בודדים שאף אחד לא נכנס אליהם ולכן 
החליטו לבטל את הבתים ולהעביר את כולם לבית ספיר ולחבר את זה, עכשיו לאור ההצלחה רוצים לקדם 

ם כל היה מקסים רק שהאתגר היה בשתי שכונות ובחלק מהשכונות אנשים לא את זה בירוקות, אז קוד
אמנים, יכול להיות שהוועדה פה תידרש לזה,  6-8יכלו ללכת ברגל. בבית היוצר היה אמן לבית ופה חברו 

צריך צוות על מנת לחשוב, יכול להיות שהוועדה תחליט במסגרת ההחלטות של קידום כי זה פרויקט. היה 
ם של אנשים, במידה ונרצה להחזיר אותו לבתים פתוחים צריך כמות רצינית של אנשים. כשזה צוות של

 אזורי זה הרבה יותר שונה אפשר לטייל. 

שהוועדה תחליט מה היא רוצה לקחת, רפי העלה רעיונות יש אינסוף רעיונות צריך להתכנס ולהחליט מה 
ר מכל תושב, זה הזכות של אנשים שבאו עושים, כפי ששמעתם הוועדה הזאת תהיה ברת סמכות יות

 להתנדב פה. צריך דבר אחד שיצליח ,אי אפשר להתחיל מפרויקט גרנדיוזי. 

הנושא הבא הוא התקשורת בין חברי הוועדה, אסף שולח מיילים אני לא בטוחה שזה מספיק דינמי אני 
בלת אקסל ואז אתם מציעה שנפתח קבוצת וואטס אפ עם תשדורת של המנהלים , נוציא לכם אולי בט

תעשו מה שאתם רוצים כולל העברת ביקורת, נסגור רק לתשדורת, ובהתאם נשפר, ברגע שנראה שזה רץ 
טוב נעביר את הפרסום לכל התושבים ואז תחליטו אם זה מעניין או לא לפני ההפצה, אנחנו נפגשים עם 

לא זז. מנסים למצוא חברה שתעשה  אנשים על אפליקציות ועושים ניסוי על ערוצי טלגרם, ועוד דברים וזה
אפליקציה אבל עדיין לא מדויק ולא מספיק טוב. גם החוגים, החוברת, זה עדיין דרוש שיפור והאנשים 
הכי חשובים בהעברת הביקורת זאת הוועדה הזאת אם זה מקובל על כולם זה מה שנעשה. בשבוע שעבר 

בעיה רוחבית, יש הרבה שירותים שהתושבים  בוועדה של מנהל גמלאים עלה הנושא של העברת מידע, זו
לא יודעים. זו הוועדה הכי אקוטית כי זה מחזיק את כל האירועים, אז נתחיל עם אירועי אגף התרבות 

 ונראה איך זה מתקדם המטרה היא שנגיע למוצר ביניים ולבסוף למוצר מושלם. 

נושא אחרון הוא לבחור שהוועדה תקדם, שמעתם את ראש העיר, את כל ההצעות אנחנו מכירים מראש, 
יש עוד רעיונות צריך לבחור מתוכם, אפשר לדוגמא לקחת רעיונות בערים אחרים להיכנס לתוך 
 האפליקציות והפייסבוקים של כל העיריות ולראות מה עושים שם, יש דברים שפחות ויותר מוצאים חן.

אני רוצה שנצא היום עם משהו לעבוד עליו זה ניסיוני, צריך להתחיל בקטן, אנחנו מקבלים כל הזמן פניות 
מאנשים על דברים לילדים כמו חוגים וכשההורים מספרים מה הילד עושה הם מספרים על עצמם, הייתי 

, ברמת גן הורים 80ככה והיום כבר אין איפה..  אז נתקלתי בשני דברים לאנשים בגיל שלנו ועד גיל 
ומנגנים, יש את זה גם בהרצליה, כל מי שניגן פעם שהיה ילד והופיע, עבר אודישנים, הרכבים שנפגשים 
אחת לשבוע, מתאמנים, ועושים שירים ובאירועים עירוניים הם מופיעים כמו ביום הזיכרון, יום 

כמה גופים שמטפלים בזה יש גם  העצמאות, גם צעירים וגם המבוגרים  ולא משנה באיזה גיל. אצלנו יש
את הקונסבטוריון שיש בו קבוצות , ופרויקט שני שנתקלתי בו זאת קבוצה יותר אבל קבוצה של נשים 

שרקדו בצעירותן והעלו הופעה ואפילו הופיע בברלין, הם שלחו לי את החומר וראיתי שזה כל  60מגיל 
לדים ושוכחים שאנחנו גם זקוקים למקום של פעם חוזר לאותו מקום, וכל הזמן נותנים את החוגים לי

ביטוי אומנותי, היום אנחנו יכולים לרקוד ולהופיע. יש אפשרות מכל מה שממעתם לבחור משהו ולעשות 
הצבעה אבל יש לקבל החלטה עד סוף השבוע . בדרך כלל וועדות לא מוציאות תוצר אלא נפגשות לעדכונים 

 ר ואיך אפשר להשפיע בלי להיות מעורבים? אבל אני רוצה שתשפיעו על מה שקורה בעי

אז אני פותחת פה דיון  ובסוף נערוך הצבעה , תזכרו שהוועדה הקודמת מה שעשתה זה הקמת בית 
האומנים זה היה מפורום מצומצם מהוועדה ואנשים חיצוניים הביאו את זה אז מי אמר שבית האמנים 

 40עד  20אבל גם משהו אסטרטגי שילווה גילאי הבא לא ייצא מכאן? ללכת על פרויקט שיהיה בהצלחה 
 .צריך להצליח במשהו אחד  וזה דורש שיתוף פעולה עם אגף הנוער והרווחה.

אין אירועים  26עד  18אני בעד שנתחיל עם הצעירים כי הם מחוץ לשוק, אין להם מספיק. לגילאי  אופק:
ש מטה צעירים של רפי ואנשים שואלים חוץ מפסטיבל הבירה שהיה לכולם ונתן מענה גם לנו, הייתי רא

אלף צעירים וצריך לחשוב על אירוע שיתאים  10אותי מה קורה עם זה ואין לי מה לענות להם, מדובר על 
 להם.

 הולך להיות פסטיבל אוכל בסוכות. : עדי

שאחת יש לי רעיון בתכנית המינויים של היכל התרבות גם זיהינו שלצעירים אין הופעות. צריך : דורית
התכניות תהיה לצעירים, אולי לעשות וועדת רפרטואר שתורכב מאנשים צעירים שיבנו תכנית שמיועדת 

 לצעירים.



 

 את מדברת על העונה הבאה של היכל התרבות?: עדי

כן, שתהיה תכנית שנבנית על ידי צעירים וכדי שזה יקרה בשנה הבאה צריך להתחיל לבנות את זה : דורית
להתחיל עם אירוע בפארק של אמנים לצעירים, העירייה יודעת איך להכין את הפארק  מעכשיו, אולי אפילו

ורק צריך לבחור את האמנים. אפשר גם לעשות פסטיבל אוכל כמו שהיה עם נועה קירל שגבינו תשלום 
ובנוסף לזמר אפשר להביא דיג'י מפוצץ. הייתה תחרות של יזמות של מנהלים בעירייה ועלו שלושה לגמר, 

זם השני שנבחר זה אולפן שקוף שיהיה במרכז העיר, יש לו שתי פונקציות, אפשר להביא סגנונות של המי
מוזיקה, שמייצרים מיזם כזה יש לו עלות חד פעמית של הקמה ואחרי זה ממשיכים להפעיל את זה כל 

ת תרבות הזמן ופותחים לקהל, להקות צעירות יכולות להשתתף, זה ייצר תרבות בתוך העיר וליצור זיר
היה ברעננה פסטיבל רוק ירוק, הפקה מדהימה  1995מעניינת בדיוק לגיל שאתה מדבר עליו. נזכרתי בשנת 

באו להקות רוק מכל הארץ, הלהקה הזוכה שרו את הקיץ האחרון היו שם המכשפות. הרוק היה בשיאו, 
 היום זה יותר מוזיקה אלקטרונית.

ל אותו עם מבוגרים, נורית חריף הייתה מנהלת אגף הפסטיבל זה אירוע שלם מאפשר להתחי: דובר
התרבות העתיקה את זה, צריך לבדוק זה לא משהו מהיום להיום , הרכבים קמים לצורך זה. זה משהו 
גם מבחינת שילוב של הוועדה אפשר ללוות את זה לאורך זמן. יש המון דברים שקורים לקראת, אתה 

ילד אפ סביב זה שכל אחד בפני עצמו יכול להיות אירוע, אבל צריך לעשות אודישנים ללהקות, יש המון ב
 השאר מתנקז ונותן ביטוי לכישרונות בדיוק בגילאים האלה. 

מישהו מכיר את המקום בתל אביב שנקרא סלון? זה בדיוק לטווח הגילאים בזה ,לקחו את בית : אתי
ל האזור מתנקזים לשם ערב ערב זה רומנו סגרו אותו בערב הביאו שוק אוכל ורואים את כל בני הנוער מכ

לא עלויות, אפשר לארגן להם דיג'יי שולחנות והם יהנו מערב מקסים בלי עלויות מטורפות, והם יכולים 
לשלם גם כניסה בכמה שקלים זה מקסים צאו לשם. מבחינת אירועים יש לא מעט השאלה אם אנחנו 

רוצים לעשות משהו יותר מתמשך שהוא אירוע  רוצים לעשות אירוע חד פעמי לצעירים או שכוועדה אנחנו
של תקופה, שבוע או חודש, אם יש לנו תקציב משאבים כלשהם ללכת עוד פעם על אירוע אחד כשהעיר 
מלאה באירועים ולהפיק עוד אירוע כזה זה כאילו קל מידי. בוועדה לא תקבל תקציב, כל אגף מקבל את 

עשות משהו קטן וזה יכול להיות מאד מורכב, לא בטוח התקציב שלו , ובגלל שזה וועדה חדשה צריך ל
שזה אירוע צריך להתחיל עם משהו יחסית קל לביצוע ולא מצריך משאבים מיוחדים כי אחרת זה לא ייצא 

 לפועל וצריך ליצור חוויה של הצלחה וגם שלא יהיה חד פעמי.

שגרירים של לעשות שינוי ולנסות  אם לא נכוון למשהו יותר גבוה שיכול לייצר מסורת ואם לא נהיה: דובר
לכוון מכיוון ודיברנו על להפוך את העיר למרכז תרבותי. בטווח הרחוק יהיה יותר קשה, אפשר להתחיל 

 באירוע בפאר והלוואי ונצליח אם יעבוד נוכל לחשוב יותר רחוק.

 ולמה זה לא קורה אופק?: דובר

, בכל המקומות לא אישרו לעשות מסיבה עם אני יודע שזה נעצר בגלל הרעש בשעות הצהריים : אופק
אלכוהול תחת כיפת השמיים, ואחר כך היה פסטיבל הבירה, הייתי במסיבות באופן פרטי ולא הייתה 
בעיה. ברגע שמעורב אלכוהול יש החמרה דרך הרישוי של המשטרה שכלול בתוכן גם כיבוי אש וזה עושה 

אלף שקלים אנחנו לא יכולים  1265טיבל הבירה היה את העניין ליותר מורכב. אתם צריכים להבין שפס
 אלף. 100להביא כרגע יוזמה של מעל 

 מה התרומה של חברי הוועדה לאירוע הזה?: דובר

אם רוק ירוק לא חייבים לעשות בשדה אפשר לעשות בפארק או ביער קפלן. במות פתוחות, כפר : דובר
חמישה הם רק משתוקקים לבמה, אם ניתן להם  סבא מפוצצת באמנים צעירים, רק בחבורה שלי יש איזה

 בר קטן עם בירות ושתי במות קטנות שיתנו להרכבים צעירים בכפר סבא להשמיע קול. 

 נעשה פסטיבל אמני רחוב: דובר

יש כזה בבת ים אבל כבר לא יהיה כי ראש העירייה החדש לא אישר, היה את הבינאלה והיה מדהים : ערן
את זה יותר. אז אפשר להביא את זה לכאן צעירים מכל אירופה באים, יש  של עשרים שנה ולא מביאים

בארץ אמני רחוב זה להביא כישרונות לא רק מתוך העיר ולייצר איזה באז. הולך להיות פסטיבל אוכל 
 למה לא לייעד חלק ממנו עבורם?

, אני רוצה לקחת פסטיבל האוכל בחודש הבא זה לא פרק זמן מספיק, אני מזמינה את מי שרוצה : דובר
משהו שהוא יותר, צריך סבלנות להכניס פסטיבל חדש לעיר זה דבר מורכב, לי יש שתי הצעות אחת זה 
שחברי הוועדה יחליטו מה מעניין ויתכנסו למפגש אחד או שניים עד הישיבה הבאה, וצוותים מצומצמים 

פארק ערב של אמנים צעירים, יש יעלו רעיונות כל אחד בתחום שלו ויכינו רשימה והשני לנסות לייצר ב
אתגר יכול להיות שצריך לעשות תשלום מסובסד שימו לב שהעלות גם אם לא משלמים לאמנים יש עלויות 



 

של אבטחה ואישורים ומהנדסים. רוצים לסגור קונצרט באמפי המהמם בירוקה אבל העלויות של המסביב 
 מורכבות ורוב התושבים לא יודעים שזה הכסף.

ני מציעה שחלק מהאנשים יתכנסו נודיע לכם עם מי לעבוד בעירייה ולחשוב על ערב של במות אז אעדי: 
לאמנים צעירים, חלק מחברי הוועדה יתכנסו לקראת הישיבה הבאה ויהיה לנו חלק שיציעו ערב וחלק עם 

לצוות  רעיונות וככה נצא לדרך, כל אחד ייצא למקום שנראה לו אבל שכולם יהיו חלק מצות שכל אחד ילך
 3-4שמעניין אותו, נסכם הכל אבל מתחייבים כולם להיפגש עד הישיבה הבאה בצוותים מצומצמים של 

זה אפקטיבי. תבחרו מי עומד בראש הצוות ותתכנסו, בואו נתחיל מזה ככה ויהיו עוד דברים בהמשך. 
 דיברנו על וואטס אפ, מסקנות שלנו נעביר לכם ואתם תעדכנו את כולם.

 רבה. חברים, תודה
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