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 18.3.21ועדת תרבות סיכום 

 

 משתתפים:

 יו"ר הועדה -חברת מועצת העיר עדי ברמוחה

 אמיר כוכבי -ראש העירייה

 רינה שבתאי -חברת מועצת העיר

 משה חנוכה -חבר מועצת העיר

 רון שבת -מנהל אגף תרבות, אירועים ונוער

 יבין -נועה בנגלס -מנהלת האירועים והטקסים

 אורנה גוטמן -העירונית ההספריימנהלת 

 תושבת העיר -ריקי בן משה

 

 משתתפים באמצעות הזום:

 נאור שירי -ויו"ר החברה לקידום החינוך והתרבות חבר מועצת העיר

 מנהלת מרכז האומנויות -עמית הרם

 נטע כהן חרוש-מנהלת הארכיון העירוני

 מיטל כהן -מנהלת יד לבנים

 תושבת -עדיה

 תושבת -רותי

 תושבת -צביה משגב

 תושב -ר מולאבניתומ

 

ועדכנה שעם קבלת האישור לקיים אירועי תרבות בהתאם לתו יו"ר הועדה, עדי ברמוחה, פתחה 

הירוק קיימה עיריית הוד השרון בימים האחרונים מופע של להקת "מרקש אקספרס" במרכז 

ועדה לקידום מעמד האישה קיימה בסיוע של אגף התרבות את המופע וה בנוסף,האומנויות ו

 שיתוףבמיזם גלריה קהילתית תות מסתובבות" של צופית גרנט באולם מופת. עוד עדכנה על "דל

 החברה לקידום החינוך והתרבות בשכונת גיל עמל. 
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 ועדה בקשה להודות לאגף התרבות  על העשייה התרבותית לאורך כל השנה האחרונהויו"ר ה

למצוא פתרונות יצירתיים ץ לקופסא והצליח לחשוב מחו האגףנגיף הקורונה.  נוכח מגבלות בעיקר

והיווה מקור עלייה לרגל מהערים השכנות ללמידת דרך לעשייה תרבותית ושירות לתושב 

אחד מאירועי השיא במהלך תקופה זאת היה פסטיבל "צלילים מקומיים" שכלל  ההתנהלות.

 מופעים של אומנים מקומיים בחצרות בתי תושבים ובבתי קפה בעיר.

 

 :2021לשנת  תכוניותוכן  2020לקות האגף הציגו את עשייתן לשנת בהמשך כל מח

 יבין -: נועה בנגלסתרבות ואירועים

העמקנו את האינטראקציה ושיתופי הפעולה עם גורמי תרבות שונים ועם תושבים ופעלנו ללא לאות לקידום 

 כישרונות ואומנים מקומיים וחיזוק הגאווה המקומית.

 "* פסטיבל "צלילים מקומיים

לשואה ולגבורה וחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה הועברו בצל  * טקסים מרכזיים לציון יום הזיכרון 

הקורונה מהמרחב העירוני הציבורי למרחב הווירטואלי. בנוסף חולקו כמדי שנה ערכות זיכרון למשפחות השכולות 

 ונפגעי פעולות האיבה בבתי העלמין ובאנדרטאות. מהעיר וכן אזכור כבוד בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

 המרחב הציבורי היה למרחב רב גוני לפעילויות תרבות שונות ובהן  -* תרבות במרחב הציבורי

  .תהלוכות רכובות ברחבי העיר של רכבי אספנות בליווי מוזיקה עברית לציון יום העצמאות 

  המרכזיים של העיר לציון חג השבועות כחג תצוגת טרקטורים וכלים חקלאיים היסטוריים ברחובות

 חקלאי

  ,תהלוכות רחוב של אומנים במטרה לקדם את העסקים המקומיים ולהחזיר את ההמולה, הרעש, הצלילים

 הצבע ויחד עימם גם את השמחה לרחובות 

  שיתוף פעולה עם קניון עזריאלי מרגליות בתערוכה ראשונה בסדרה שהוצגה על גבי הקיר החיצוני של

קניון ברחוב ז'בוטינסקי ונושאה היה צילומי פורטרט מזווית אחרת של בעלי מקצוע על ידי צלמים ה

 תושבי העיר 

 סדנאות ציור בקפסולות בטכניקות שונות שהתקיימו במרחבי הפארק האקולוגי 

 עמדות צילום למגנטים שנועדו לחשוף את החיוך שמתחת למסיכה 

  מייצג אורות קסום לרגל חג החנוכה 

 ולי עששיות בפארק האקולוגיטי 

 לחגיגות סיום השנה מאירים רחפנים י מופע 

 כמו גם  הפקה בפועל של האירועים לציון יום האישה הבינלאומי ויום המאבק למניעת אלימות נגד נשים

 סיוע בארגון והפקת אירועים לכלל אגפי ומחלקות העירייה. 
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הקשרים הקהילתיים.ציבורי ואת נמשיך ונרחיב את הנגשת התרבות במרחב ה 2021בשנת   

מנהלת -עמית הרם: מרכז האומנויות הרב תחומי  

ליהנות מההיצע התרבותי העשיר, מחוויה של מפגשים ם את התושבי הזמיןמרכז אמנויות עם הפנים לקהילה, 

קיימות  תרבות ודעת, המת, גוון  של פעילויות בתחומי אמנותהמרכז מציע  מ. סדנאות יצירה  חוגים והשתלמויות

הנחיות משרד הבריאות להתקהלויות באולם וברחבת החצר של המרכז, וכשהיה בהתאם ל לקשת הגילאים השונים

 איסור עברו חלק מהפעילויות לילדים ולמבוגרים לזום.

 התקיימו מופעים חד פעמיים וכן הופעלה הגלריה שמציגה תערוכות מתחלפות. 

על בסיס שבועי וחודשי לצד פעילויות סביב מועדים וחגים. כמו כן  נמשיך ונקיים פעילויות קבועות 2021בשנת 

 מתוכננות בגלריה תערוכות נוספות שבהן יציגו אמנים מהשורה הראשונה.

 

 מנהלת -: אורנה גוטמןספריה

, מיד מצאה דרך רונית לסגור את שעריה לקבלת קהלהעי ההספריינאלצה וכשעם התפרצות מגיפת הקורנה 

לאיסוף עצמי מחוץ לספריה. במקרים של קושי להגיע למקום )ובדגש על והכנתם  ופן מקווןבא ספרים להזמנת

דאגה למסירה אישית עד לבית המנוי. כל הספרים עברו תהליכי חיטוי כנדרש  ההספרייתקופות של סגרים(, 

 בהנחיות משרד הבריאות.

יש למנויים שירותים ופעילויות שונות. להנג כדי  פעלה רבות ההספריילמנויים,  עההיצמתוך רצון להרחיב את 

שלהם. בנוסף רכשה מאגרי מידע דיגיטליים, מאגר  עההיצאת כמות הספרים הדיגיטליים והרחיבה את  הגדילה

 גישה לאימונים מקוונים לבחינה הפסיכוטכנית. אפשרנוסרטי איכות, משחקי חשיבה לילדים ולגיל הרך, וכן 

תרבות לילדים, צעירים ומבוגרים, בעיקר באמצעות הזום, ובהן שעות סיפור,  לצד כל אלה, המשיכה לקיים אירועי

הרצאות וסדנאות במגוון תחומי דעת ולגילאים שונים )כתיבה, קומיקס וכו'(. התקיימה תחרות הסיפור הקצר 

 ט' בנושא סיפורים מן העתיד בהובלת הסופרת מאירה גולדברג ברנע )סדרת כרמאל(.-לתלמידי כיתות ד'

שיכלול: החלפת תשתיות תקשורת וחשמל, החלפת  ההספרייהחל שיפוץ לחידוש פני  2021עם תחילת שנת 

בהמשך מתוכנן הקמת דוכן קפה  .ההספריישטיחים, הקמת ספריית ילדים לגיל הרך וריהוט ועיצוב חדש של חלל 

ם והעדר חשמל, מוסיפה גם במהלך השיפוץ ולמרות הקושי בגישה למדפי הספרי וכן יוצב במקום פסנתר כנף.

 להמשיך ולתת שירות למנויים.  ההספריי

 

 מנהלת -: מיטל כהן שרוןיד לבנים

לאורך כל התקופה שמרנו ביד לבנים על הקשר עם המשפחות השכולות ובשיתוף אגף התנדבות נרתמנו לסייע 

המפגיש בין אמנים לאוכלוסייה המבוגרת שבהם בכל צורך. עוד הספקנו לקיים את פרויקט "קהילה זוכרת" 

ומשפחות שכולות ולתעד את ההליך שעברו במהלכו. פרויקט הנצחה נוסף לנופלי העיר שהופעל השנה  מקומיים

 הינו הכנת אלבומים למשפחות עם תלמידי תיכון מוסינזון וסטודנטים מבית ברל. 

 .כמו כן קיימנו הרצאות ואירועים לציון החגים עם המשפחות השכולות באמצעות הזום

 .2021בשנת הנצחה נוספים ם לופרויקטילמפגשים פרונטליים ולערוך אירועים קווה לחזור אנו ת
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 מנהלת -: נטע כהן חרושמרכז מורשת 

השנה הושלמה הפקת סרט הדרכה על הסוד שמאחורי הצריף הראשון. המשכנו בפעילות הארכיון העירוני לאיסוף 

פעלנו את פרויקט "ישראל נגלית לעין" לתיעוד אלבומי תמונות של חומרים בעלי ערך היסטורי לתיעוד ושימור וה

 תושבים והעלתם לרשת בשיתוף יד יצחק בן צבי. ארחנו בצריף את דיירי בית האבות "עד מאה ועשרים". 

בוס שהסתירה אותו לעוברים ברחוב הוזזה כך שיקבל את הנראות חצר הצריף הראשון שודרגה וגם תחנת האוטו

 היסטורי וחשוב בתולדות העיר.  המגיעה למקום

סיפור לקהל הרחב ובהרשמה מראש על תולדות העיר ובדגש על המושבה מגדיאל בהנחיית מדריכה -התחלנו בסיורי

-לקיים את סיורימהצריף לצד שחקנית ששילבה במהלך הסיור קטעי משחק. בעקבות הביקוש אנחנו ממשיכים 

להפיק סרט הדרכה נוסף על בית הכנסת של  2021מתכננים בשנת  סיפור ומחכים לחזור לפעילות חינוכית. עוד

 מגדיאל ותפקידו השונים לאורך הדורות.

 

כיום אגף תרבות, אירועים ונוער מתכלל את כלל הפעילות העירונית בתחום התרבות והתיאום 

 ניכר.

ם מנהל האגף השלים והדגיש את חשיבות הקשר עם התושבים, ערך מנחה בעבודת האגף ובהתא

 לתפישת העולם של הנהלת העירייה. 

 

, יהיו פתוחים לקהל: צריף הראשון, הגלריה במרכז האומנויות 23.3ביום הבחירות הקרוב, יום ג' 

והתערוכה "רגע משפחתי" על חזית קניון עזריאלי ברחוב ז'בוטינסקי. דוברות העירייה מוציאה 

 פרסום ייעודי לנ"ל.

 

מהאירועים. מדובר בגביה סמלית שנועדה לייצר מחויבות לאחר עוד עלה לדיון נושא הגביה לחלק 

שמספרי הנרשמים לאירועים )ובעיקר בזום( היו גבוהים אולם בפועל ההיענות הייתה שונה. חשוב 

להבין כי ההתקשרויות לרוב מגדירות מספרי משתתפים לכל פעילות ולכן להרשמה בפועל ואי 

 היה מגיע לפעילות. יש בהם כדי לתפוס מקום של משהו שהגעה 

 

 עיקר הדיון נסוב סביב הדילמות שבקיום אירועים, ובדגש על אירועי עצמאות, בתקופה הנוכחית.

ראש העירייה הגיע לישיבה על מנת לשמוע את קולות התושבים אבל גם הרחיב והסביר כי 

הקהל תועלת. -ההנחיות וההגבלות מעלות שאלות מוסריות, ערכיות, חברתיות ושיקולי עלות

והאומנים צמאים למפגש הפיזי אולם במתווה הקיים ובהגדרות התו הירוק שכרגע מתייחסות 
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למחוסנים ומחלימים בלבד ומדירות למעשה ילדים. נכון לעכשיו גם הטקסים הממלכתיים 

 מצולמים ללא קהל.

על גם היציאה מההגבלות צריכה להיות מחושבת, מושכלת ומדודה להיעשות כל הזמן תוך שמירה 

 ערכים שהקורונה הבליטה את חשיבותם ובהם ערבות הדדית וצניעות.  

לאור כל אלה, אגף תרבות, אירועים ונוער נערך לטקסים מצולמים וערוכים מראש שישודרו 

כ"שידור חי" בערבי הזיכרון במדיות העירוניות. שנה שעברה לטקסים המצולמים הייתה כמות 

במידה ויתאפשר ונמצא לנכון נקיים הקרנה ם מצוינים. צפיות גבוהה מאד והם קיבלו פידבקי

 באתרים הרלוונטיים על מסכי לד של הטקסים לקהל מוזמן שיקבע מראש. 

ליום השואה והגבורה מתקיימים סביב אותו השבוע אירועי זיכרון בסלון שהינם אירועים 

 ופרונטליים.  םאינטימיי

יום הטקס המרכזי )ערב שירי לוחמים/ סיפורי פעילויות לאחר ס יתקיימו בנוסףיום הזיכרון, ב

הכל נעשה בשיח מול ועד המשפחות השכולות ובהתאם להנחיות הממשלה ואנו נערכים לוחמים( 

לכל תרחיש ובדגש על עליה לבתי העלמין ביום הזיכרון ובחינה של כניסה של משפחות שכולות 

 בקפסולות לחדר ההנצחה. 

 ם להנחיות "משרד הבריאות" בנוגע לאירועי יום העצמאות. אנחנו ממתינילסיכומו של הדיון, 

יהיו אירועים ללא במות גדולות ומרכזיות אלא אירועים  ירועי עצמאותאבכל מקרה הוחלט ש

 כל רחבי העיר. בקטנים וקהילתיים בפריסה 
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