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 :להלן סדר היום לישיבה

 . חברת מועצת העיר ומחזיקת תיק התרבות -דברי פתיחה .1

מחזיקת תיק התרבות וממה  -מיזם חדשני להובלת ועדת תרבות -תערוכת שורדי ושורדות שואה .2
 . ות שואה/ת שורדיר ועד"יות ויו/שיינפיין מחזיק תיק הגמלאים

 .פ"לית חלו"שרון פז מנהלת אגף תרבות ומנכ -מתווה חזרת עולם התרבות לפעילות .3

, מחזיקת תיק התרבות יוזמת המיזם -והאמנה לקידום תרבות שווה" תרבות שוויונית"מיזם  .4
 . שרון שחורי מנהלת המיזם ברשות ודקלה זהבי פרויקטורית המיזם בהתנדבות

 .פ"לית חלו"שרון פז מנהלת אגף תרבות ומנכ -ון והצעותדי 2021יום העצמאות  .5

 .ות הועדה/חברי –שאלות ותשובות והצעות לייעול  .6

 .חברת מועצת העיר ומחזיקת תיק התרבות –דברי סיכום  .7

 

 עיקרי דברי המשתתפים

 דברי הספד בגין פטירת חברת הועדה ויו"ר עמותת אמן בעירו צפי בירן ז"ל  -בפתח הועדה

 ., שנפטרה בטרם עתבהספד לצפי בירן ז"להפגישה  את מתחילה סקופ ילו עדייו"ר הועדה 

חברת ועדת , ל"קיבלתי בכאב רב ובעצב עמוק את הבשורה הקשה על פטירתה בטרם עת של צפי בירן ז
 ".אמן בעירו"ר עמותת "תרבות עירונית ויו

ת מלאת אנרגיה שסחפה אחריה אמנים אופטימית תמידי, בחסד עליון  צפי שלנו היתה אמנית פיסול
 .הסינרגיה והאושר ביצירתה, ואמניות רבות ותמיד בחרה להדגיש את היופי

 2/2021: 2תרבות       מס' ישיבה  פרוטוקול ישיבת ועדת:  נושא: 

   אסמכתא :    01.03.21 נערך ביום:

 עדן דוד  נרשם ע"י : עו"ד עדי לוי סקופ -יו"ר הועדה נוהל ע"י:

שמות חברי הוועדה 
 הנוכחים:

בת  ענבר, יעל תמרין, איסקובטלי , לירית שפיר שמש, מיכל סוויד, אלי חיון עו"ד עדי לוי סקופ,
 אתי בוים, שבע הס ,דורית ברק, ערן ורנר

שמות חברי הוועדה 
 שלא נכחו:

גרשון חגואל, גלית משה קורצוייל, ירמי קדושי, יעל לוגסי, אורית ישכיל, נועה אייזן, עו"ד קרן 
עמוס שטרית,  דובין, מיטל ון בורן, גלי שפיר, לורו שוויד, שירן לירן, עמיחי אלפרוביץ, רמי סובעי,

 דורי קליין ,אופק הלפרין, ענת הרשקו

 שמות מוזמנים
 נוספים שנכחו:

 חבר מועצת העיר ממה שייינפיין

 שרון פז מנהלת אגף תרבות, מנכ"לית החברה לתרבות הפנאי

 שרון שחורי מנהלת סל תרבות

 אורית בראון מנהלת מנהלת הגמלאים

 יועצת ראה"ע למעמד האישה טלי רונה

 פרוייקטורית תרבות שוויונית -דקלה זהבי

 רכזת וועדות העירייה -משתתפים, רכז/ת ועדות העיריה,  סגן מבקר העירייה, רחלי רם תפוצה:



 

א והוצג בתערוכה "זכור לי היטב מיצג הארט וידאו המדהים שיצרה צפי עם ביתה האהובה מאיה תבדל
נה אינסופית היתה חמלה ונתי, כמה אהבה. בבית האמנים ובעקבותיו ניהלנו שיחה מלב אל לב" שיער"

 .בצפי

 .זאת צוואתה עבורי וכך אעשה, לצערי הרב לא הספקנו לשוחח על מיזם שצפי ביקשה שאקדם

 .ביחד עם משפחתה ועמותת אמן בעירו ת המורשת שלה הלאהאאנחנו נמצא את הדרך להנציחה ו

 

 מתחילים בסדר היום,  כעת

 

 -מיזם שורדי ושורדות שואה

 

ערים אחרות הוא טוב, וכן לשורדי שואה, אשר מצבם ביחס  1800בכפ"ס יש כ :ייןשיינפ(  ממה) אברהם
 העובדות הסוציאליות נמצאות עימם בקשר.

 

  –יש כמה פרויקטים כרגע בכפ"ס 

 אשר מובל ע"י אורית, הכניסה אליו היא כרגע וירטואלית. – וירטואלימוזיאון 

ם מהדור השני של שורדי השואה, זה המקום תיעוד לדורות הבאי -דור שני לשורדי שואה לתושבי העיר
ן דור \לציין שאם מישהו מכם מכיר דור שני לשורדי שואה , אפשר לחבר אותו לתוכנית זו, כנ"ל אם אתם

 שני לשורדי שואה בבקשה הצטרפו לתוכנית, למען זיכרון העתיד.

רדי שואה בכפ"ס כן נזכיר שבישיבה קודמת עלה רעיון לקראת יום השואה של שילוב תרבות עם שו
מנות, אנו נוכל יחד לעשות למען תושבי ותושבות העיר שורדי השואה, לאחר  -הנקראת אומנות או א

בדיקת רעיון ראשוני, אין לנו איך לבחון כמותית מספר שורדי שואה אשר הינם אמנים, וזה משהו אשר 
 צריך לדעת איך לפתח ולדעת מי מהם אכן אמן.

אולי נכון לצרף את הדור השני של שורדי השואה לעניין  -הערה של שרון פז, מנכ"לית החברה העירונית
 זה , ואז מספר האנשים יהיה גדול יותר.

נושא הדור השני הינו קריטי עבורנו, בתחילה הרעיון היה מוזיאון פיזי, אך  -שיינפיין (ממה)  אברהם
לת כלכלית, אין לי את האפשרות לעשות את הבדיקה ואין לי רעיון זה עבר לווירטואלי עקב חוסר יכו

 מאיפה לקחת אנשים.

 הוועדות ) וועדת תרבות יחד עם וועדת שורדי שואה( יחליטו יחד כיצד לקדם נושא זה.

שואה, ותוהה כיצד אפשר להגיע לנתונים  שורדי של מסודרת רשימה לעשות שצריך מציינת -בוים אתי
 שאינם ידועים לנו

אלו  לרשימות להגיע אפשרות אין ולנו דיסקרטיות הינן השואה שורדי רשימות - שיינפיין (ממה)  אברהם
מפנייה שלנו, לכל עמותה יש את הרשימות שלה, ואם מישהו מכיר ניצול שואה שאינו ברשימה הוא מוזמן 

 בפנייה אלינו לצרפו.

 

 -כך חלקעדי לוי סקופ שואלת האם יש מתנדבים לעניין זה, ולקחת ב

 בת שבע ולירית התנדבו

 חברי וועדה אשר ירצו בהמשך לקחת בכך חלק מוזמנים בשמחה.

 בראון. לאורית שיינפיין ממהלחבר המועצה  מודה סקופ לוי עדי

 

 

 

 



 

 מתווה חזרת עולם התרבות לפעילות

 

מאוד, כך גם : כמו שהכניסה לקורונה הייתה קשה  פז, מנכ"לית החברה העירונית לתרבות הפנאי שרון
היציאה ממנה לא פחות קשה, בשנה זו אנו מתמודדים עם מגבלות תקציביות, מגבלות לא ברורות של התו 
הסגול וכן תעודת מתחסן, סל התרבות אשר נמצא כרגע אצל שרון שחורי, שם עדיין לא ניתן לצאת החוצה 

 א סל התרבות.אז ממשיכים בזום, ויש לציין כי למרות ההגבלות עדיין מקבלים את מלו

בחוץ, עדיין לא ניתן לפתוח  20אנשים בפנים ו 10ההגבלות נכון להיום אומרות שהיתר הפעילות הינו 
 קבוצות מבוגרים ונוער ולא ניתן להיות בבתי קהילה.

 אנשים. 10מה שכן מותר ואנחנו מאפשרים לקבוצות הגימלאים בשלב זה הוא התחלת פעילויות של עד 

 חזרה לפעילות פרונטלית מלאה מבחינת השאלה ספרים ופעילויות. -הספרייה בבית ספיר

 באלי כהן וגלר הפתיחה בעייתית מכיוון שהספרייה הינה במרכזים קהילתיים.

-0טרם נפתחה עקב מחסור בהנחיות ברורות , ואנו מקווים להבהרות נוספות לגילאי  -ספריית הילדים
 וק פיתרון העניין., ואנו מול משאבי אנוש של עיריית כפ"ס לבד18

 . שייכים לפעילות אגף תרבותקהילה הם כבר לא אגף לגבי אלי כהן וגלר, מכיוון שהם עברו ל

 בפנים 10בחוץ  20חזר לפעילות במסגרת התו הסגול המאפשר  -מוזיאון כפ"ס

 אנשים. 20עובר להיות גן ארכיאולוגי חזרנו לקבוצות מלאות של  -גן מנשה

 ישנה היענות יפה ואנו רוצים לבחון מי חוזר. – רבותוהיכל הת הקתדרה החדשה

בהיכל, החל משבוע הבא יחזרו  300אנשים באודיטורים וכ 250הכנו סדרת מפגשים ואנו מצפים להגיע לכ
מופעי תרבות, שישי תרבות ושבת סרטים במסגרת התו הירוק, ואנחנו חושבים שההיענות תהיה גדולה 

  ותר ואנחנו נערכים לוגיסטית לעניין זה.יותר בקרב האוכלוסייה המבוגרת י

 .והמכירות שיווק בתחום ההיכל עובדות ובעיקר, ההיכל עובדי, החזרנו את הטכנאים

בהחזרת הפעילות הינה כיסוי עלויות ישירות של מופע, ולאחר בחינה שלנו כיסוי כזה  שלנו המטרה
עלויות האמנים הזמר והשחקן יהיו  יתאפשר עם מספר האנשים שצויין קודם באודיטוריום ובהיכל, כך

 מכוסות בתשלום שמגיע מכרטיסי הקהל, כפי שצוין כניסה לבעלי תו ירוק.

פסח וכולי תקווה שלא צפויות הפתעות נוספות עקב  עד תרבות הופעות 2 לפחות להביא ננסה אנחנו
  התקהלויות פורים.

 ינה החזרת כולם.מהמנויים , מעט מאוד עזבו, ומטרתנו ה 90%נשארו כ – מנויים

 על בסיס יעילות ונתינה מירבית לתושבים, בהתמקדות כרגע על מימונה וטקסי לאום. -אירועים

חזר לפעילות מלאה בכל המובנים, גם פרונטלית, ישנן חזרות המתנהלות בחוץ כמעט כל  -רבטוריוןקונס
 ערב.

 ת המחול המקצועי יותר.בהמשך נוכל להחזיר את המחול לא רק בזום אלא פרונטלית וגם א -מחול

 

עדי שואלת מי מחברי הוועדה מנויים בהיכל התרבות והיה במופעים, על מנת שיוכלו לשלוח הערות על 
 מופעים שהיו בהם לצורך התחלת עבודה לשנה הבאה.

 

 האמנה לקידום שוויון מגדרי בתרבות -שוויונית תרבותמיזם 

הינו תחום פלורוליסטי אך נושא בחובו אפלייה גדולה  תחום האמנות והתרבות עדי לוי סקופ יו"ר הועדה:
זמתי כמחזיקת תיק ביו החלטנו השנהלאור כך  . מודל לשוויוניות ברמה הארציתמהווה  כפר סבא. מאוד

ל באופן ייחודי ולהשיק יוזמה "לציין את אירועי חודש האישה הבינ, ר מועצת נשים"התרבות ויו
 . יון מגדרי בתחומי התרבות והאומנותלקידום שוו היסטורית וראשונה בארץ

נכתבה לאחר בדיקה מעמיקה ממנה עולים נתונים המשקפים פערים מגדריים " תרבות שוויונית"אמנת 
הדרת נשים אומניות מספרי  -מובהקים בתחומי היצירה והביצוע בעולמות התרבות השונים והדרת נשים



 

טיבלים והדרה משך מאות שנים של נשים פסו אותמממופעי יום העצהדרת נשים , תולדות האמנות
 .מלחינות בעולם המוסיקה הקלאסית

בתחילה היינו קומץ . אנו עמלים ועמלות משך כחצי שנה אינטנסיבית במיוחד" תרבות שוויונית"על מיזם 
ארגונים  20-אך עם הזמן הצטרפו אלינו עוד ועוד מאמינים ומאמינות והיום למעלה מ, מאמין קטן ביותר

 . ההאומנות וקידום שוויון מגדרי תומכים באמנ, מובילים בתחומי התרבות ארציים

אנו רואים שאין כמעט נשים המנצחות על . לדוג' כרשות ארצית אנו הרשות הראשונה הנוגעת בנושא זה 
ולא בכדי הצטרפו הרבה ארגונים לנושא, מכיוון שהוא בהחלט , מנכ"ליות של מוזאונים וכו', תזמורות
  .פורץ דרך

 כדי להציג את העניין נמצאות פה שרון שחורי ודקלה זהבי.

 היום אנו שוברות ושוברים את תקרת הזכוכית בנושא קידום נשים במדרגות ההיררכיה .

 מציגות את "אמנת תרבות שוויונית"

כאשר התחלנו לדבר על זה לא הבנתי   -שרון שחורי, מנהלת סל תרבות בחברה העירונית לתרבות הפנאי
אך ככל שהתחלתי . נייוכוח שיש לנו לשנות בעניין זה, כמו כן התחום עצמו היה נראה לי די שיוואת ה

 לעסוק בנושא נשאבתי אליו מכיוון כאשר מתחילים לדבר ומבינים את הפערים נורא קל להישאב אליו.

אנו באים לשנות את צורת החשיבה ברשויות, אם נשים את ת"א בצד, הרי מסלי התרבות ומופעי התרבות 
 בארץ נוצרים קודם כל מתקציב הרשות, לדוגמא מופעי יום העצמאות, סטנד אפ וכו'. 

גברים, בתחילה  80%אם ניקח לדוגמא מקרה שקרה לנו בארגון פסטיבל, שפנו אלינו עם תוכניה בה 
שאין נשים בתחום, אך לאחר שסירבנו בצורה חד משמעית חזרו אלינו שוב עם תוספת נכבדת  התעקשו

 .40%של נשים ואחוז הנשים עלה ל

 בתחרויות האחרונות לאחר הדגש על שיוויון מגדרי כיום יש מחצית נשים בניגוד לרוב גברי בעבר.

נצטרים, בדרישה לאחוז נשים אמנם על הצגות הבימה אנחנו לא יכולים לשלוט אך בהחלט כן על קו
כאשר כל הגופים יהיו  ,תמסויים, וכן לעצב מגדרית את מי אנחנו בוחרים להעסיק, האגפים והמחלקו

 .אישה( -גבר, מאפרת -מחוייבים בשוויון מגדרי, והימנעות משיוך מגדרי בתעסוקה )צלם

סכמתית, שלא תהיה משהו  ניסינו שהאמנה לא תהיה -מיזם תרבות שוויוניתפרויקטורית  -דקלה זהבי
שיחתמו עליו במחי יד, סעיף שכר שווה הינו סעיף משמעותי, אין תיעדוף תחומים והרצון הוא לכמה 

 שיותר רחב ועמוק.

פנינו להרבה מאוד גופים, והרבה נרתמו לשיתוף פעולה, עם תגובות מעולות, לכאורה זה היה אמור לקרות 
 .מזמן, והנה זה קרה וזה קורה פה בכפ"ס

 

 חוברת אירועי חודש האישה הבינ"ל בעיר. את לראשונה מראה לוי סקופ, יו"ר הועדה: עדי

נלית "מגדר בג'ינס" שהיא יוזמה של פעלו יחדיו לתערוכה פנומומכפר סבא אמנים ואמניות מכל הארץ 
ת במסגר דפי ההיסטוריה,נמחקו משנשכחו  מלחינותאנו מוציאים לאור עמותת פני"ם חדשות. בנוסף, 

 השקת "קיר המלחינות" בקונסרבטוריון העירוני.

 

 מועצת נשים באירועי חודש האישה הבינ"ל.מציגה את הפעילויות של  -רונה טלי

 

 חשיבה כמה ורואים, תופס הזה שהדבר והעניין התוכן את לראות שמחה מאוד שהיא מציינת -ברק דורית
 .בוצעה קשה ועבודה

 

 .עובר המסרש לשמוע שמחה והיא מרובה חשיבה שנעשתה אומרת -פז שרון

 

 .רשויות לעוד הלאה הזה הדבר את מפיצים איך לדעת רוצה -ענבר איסקוב טלי

 



 

 יוכל שותף להיות שירצה הוועדה מחברי אחד שכל וכמובן הרשויות לכל ) עונה( אנו נגיע -סקופ לוי עדי
 .יחד כולנו של וזה שותף להיות

 

 2021העצמאות  יום

 

ל, בניגוד לשנה ה, רק שהשנה יהיה פחות ק 2019אנו חוזרים לטקסי הלאום כפי שתיכננו ועשינו ב -שרון פז
 שעברה שהכל בוצע בהסרטות מראש, והעלאה לפייסבוק.

 

 עדי לוי סקופ מבקשת שלפחות חבר וועדה אחד יהיה בכל אחד מהפעילויות האלו.

 

, רק עם פחות קהל, 2019הכל חוזר למתכונת מימונה וערב יום העצמאות, כפי שציינו -ממשיכה פז שרון
 ת במוקדים עיקריים של משפחות מארחות.\כאן נוסיף שאולי עקב מגבלות שיהיו , נוסיף משאית עם זמר

 

נקודות עיקריות בהן נעשה מוקדי חלוקת מזון, ואירועי תרבות מצומצמים שיהיו  10למחרת אנו נמקד כ
שם יהיו תלבושות חג, מוזיקה, תיפוף ואוכל, כאשר האנשים  – כחצי שעה בכל נקודה, לדוגמא קולנוע חן

 יתחלפו כל חצי שעה וכל קבוצה תוכל להינות מכל המתחם במסגרת החצי שעה שיש לרשותה.

 

 לשים לב להגבלות שקורות מעכשיו לעכשיו -שפיר שמש לירית

 

מה שאפשר בהתאם אנו עובדים בצורה אדוקה עם המשטרה וביחסים טובים, ואנחנו איתם כשרון: 
 למגבלות.

 

 נשאלת שאלה האם יש הערות על המימונה?

 אין

 כנ"ל על יום העצמאות.

 אין

 עצמאות ערב אירועי 

 העצמאות לבין יום העצמאות יום בין ערב חלוקה ישנה כמובן

 – עצמאות יום ערב

 שהיה כפי קפסולות עם הסגול התו תחת. איש 1000 עד 500 של הופעות לעשות מותר , אחד תרחיש
 .עמדי ועידן קטורזה

 .וילדים צעירים, המבוגר לקהל מוקדים 3 בתרחיש זה נביא

 נעשה,  יותר צנועים יהיו המופעים אשר יהיה כרבע מהתקציב,,  המצומצם כן ניקח בחשבון את התקציב
 יכולתנו עם התנאים שיש. כמיטב

 .זאת נעשה לא איש 500מ אם יהיו הגבלות על פחות

 .סופי לא כיוון, בהרצה עדיין, אור משאיות – 2 תרחיש

שם ,  המדשאות את וננצל התקהלות למנוע כדי,  יהודה בן נסגור את -העצמאות יום במסגרת אירועי
יופיעו האמנים, ויהיו זמרות ומיצגים מכל הסוגים, כך נמנע התקהלויות ואנשים שיעברו עם מכוניות 

 יצור התקהלויות אסורות.הלוך וחזור כדי שכולם יוכלו לראות מבלי ל

 



 

ויש לכך עוד המון שעות עבודה ע"כ זה הזמן להעיר את  -זה המקום לציין כי זה עדיין בוסרי, ולא וודאי
  .כל ההערות שיש להעיר

 

 נשאלת שאלה האם יש הערות?

 אין 

 

את נושא זה עוד יפתח להמשך התכתבות ושיח בקבוצת הוואטסאפ של הוועדה, וכן המטרה הינה לשמח 
 התושבים מבלי לפגוע בהנחיות ומבלי לחזור על רכבי השמחה שמיצו את עצמם.

 

 מתכונת מצומצמת.בעדי לוי סקופ מודה לנוכחים על הישיבה, וכן לצוות העירייה שעובדים קשה ו

 

 

 סיום הישיבה בברכה של עדי לוי סקופ.

 

 
_____________________________ 

 הוועדה חתימת עו"ד עדי לוי סקופ, יו"ר

 

 


