
 
 

23.11.2015 
 

 2015עדת תרבות וקהילה. נובמבר סיכום ו
 

אניק זבליק, עינת מור, שרה׳לה  משתתפים: דנה מיצ׳וניק, אורה הולין, דרור אלוני, גליה דור,
 ארי, פנינה רבינוביץ, סיגל זוז.-לב יעללוקסמבורג, 

 
 פדהצור. -יוקי גניגר, ארנה לרר -נעדרו והתנצלו

 
 

אורי חזקיה, שחר חסון, נאור ציון. הרעיון ליצר ערב  -רעיונות לאמנים רלוונטייםנוער. סטנד אפ?  .1
 מופע להורים וילדים.  -משפחתי

חשוב לברר איזה הופעות סטנד אפ יש בהרצליה בכדי שלא נחזור על אותו אמן ונוכל להביא  -
 קהל גם משם.

 ם.שקלי 90ל  80עלות כרטיס לנוער במקומות אחרים למופעים כאלו בין  -
בהן  מבקשים מהועדה לסייע בקידום מכירת הכרטיסים, כשי כרו, דרך בתי הספר והכיתות -

לומדים הילדים) כולל הרצליה, חוף השרון....( ללא שיתוף של הקהל הזה נתקשה להגיע 
 למכירת כרטיסים מספקת.

 
בשעות הבוקר אנחנו מתקשים למכור כרטיסים.  שלסרטיםנראה  איך משתפרים? -דוקוארט .2

רביעי ביום  הקרנה של סרטולהוסיף הבא בשעות הערב בלבד , הדוקוארטמחליטים לערוך את 
 יש הסכמה שתקופת החורף ) נובמבר( יותר מתאימה מתקופת האביב לפסטיבל הזה. בערב.

 
תומכים ברעיון של , קולנוע טרום בכורה . מחליטים על המשך קיום ההרצאות לפני הסרטים .3

 פתיחת סדרת הקרנות סרטים נוספת, ללא הרצאות. פנינה בודקת אפשרויות.
 

טים אם הם מתאימים  גם לבני נוער סרה י, הועדה מציינת שכדאי לציין בפרסום של באופן כלל .4
 או לילדים .

 
 שך בנושא.גליה דור ופנינה תפגשנה לחשיבת המ  רשימות יח״צ.רים.....עידן חדש לשיווק. בלוג .5

 
 :רעיונותמביאים עוד תושבים?  איך .6

 

  ארוע קהילתי במרכז וייל , שבו בסביבות ביום קבוע, לקיים אחת לשבוע או אחת לחודש
לילדים )כדוגמאת תנור פיצות גדול( ואחריו  שמתאיםמוקד של אוכל  יופעל 18.00השעה 

ויביא למרכז וייל סרט, הצגה.... ההערכה היא שזה יקרב  -לות משפחתית תרבותיתפעי
 .הקבוע משפחות והורים וילדים שאינם נמנים על קהל הלקוחות

 פנינה ודנה מיצ׳וניק תפגשנה  .לקיים אחת לתקופה, פיקניק קהילתי בדשא של מרכז וייל
 .לתכנון וחשיבה על הנושא



 .לערוך ערב חוגים פעם בשנה, שבו יופיעו הילדים מהחוגים השונים בפני ההורים 
 

 
 

 סדרת ההרצאות של דיוויד גרייבס על אמנות מודרנית. להביא למרכז וייל את  לנסות  .7
 
 
 
 

גלריה. לנסות ולקדם תערוכות מעניינות בגלריה במרכז וייל, פגישות עם אוצרים מבית  .8
 סיגל. -ומהסביבה ) יפעת גוריון, הילה תדמור....(. בטיפול

 

 
 

 
 עצמאות:היום  .9

  הועדה מבקשת לעשות מאמץ נוסף ולשתף אותה לפני . דויד ברוזה -מופע מרכזיה אמן
 .בחירת האמן על קבלת החלטה סופית

 ירדנה ארזי? נורית גלרון? . הועדה ממליצה על שתי הזמרות, ומחליטים   -ערב שירי לוחמים
״י זמינות ועלות. ) הנושא נבדק הבוקר, הזמינות קיימת אצל שתיהן , עפשהבחירה תיעשה 

 ארזי(. בירדנהגלרון גבוהה מהתקציב, ולכן נעשתה בחירה אבל העלות של נורית 
 

 
 

 
.  נכנס בינואר ישיבה שלא מן המניין בנושא זה. יהיה מצוין אם נגיע 2017לכפר ב 80חגיגות  .10

 כולנו לישיבה עם רעינות ומחשבות בנושא.
 
 
 
 

המוחות  סיעור מאד חשובה לנו!  התרומה שלכם -ודות לכל חברי הועדהאנחנו שוב רוצות לה
ות , למצוא פתרונשאנחנו עורכים במסגרת הועדה מאפשר לכולנו ביחד להגיע לרעיונות חדשים

 -והעיקר, לקבל ביקורת  ,, לשמוע דעות אחרותזויות נוספות מ את הדברים  לקשיים, לראות
 עילות המוצעת לקהילה במרכז וייל. הפאת  לשפר

 
 
 

 סיגל זוז. -רשמה


