
 עיריית רמת השרון 
 תחום הצעירים 

 03-5489309, טל': 47206, רמת השרון 41שדרות ביאליק 
www.ramat-hasharon.muni.il                 amir_k@ramat-hasharon.muni.il 

 

19/09/15 

 19/9/12מתאריך  2פרוטוקול ועדת צעירים מס' 

 

, ירון גדות, אמיר קנצ'וק, דני לביא, שרון יחזקאל לב )יו"ר הוועדה(,-השתתפו בישיבה: רמי בר

, שרון סולימה, עמית צור, תומר יצקן, נוי ברגר, הילה ברשטיין, רונן יפה, לירון לנגר, הדר עוקשי

 מיכאל דורון.  גיסין,רון 

 

 :מהלך הדיון בישיבה

בישיבה הקודמת הגיעו הרבה רעיונות לקידום פעילות התרבות   –לב  -רמי בר  –דברי פתיחה   •

 בעיר ודגש על צעירים. שמחים שדני מחזיק תיק התרבות ושרון ממחלקת התרבות פה.

מסיבת פורים לנוער )עלה רעיון למסיבת עבור צעירים(,   –שרון יחזקאל    –סקירת אירועים   •

 surf andם לצעירים + במת עצמאות ובה אמנים מרכזיים בבמה המרכזית שמותאמים ג

roll   .שהיא הצלחה מסחררת כל שנה וכמובן מתחם הבירות. כמובן יש גם את מופעי הקיץ

 השנה התחלנו גם עם פסטיבל הבירה שהיה הצלחה גדולה.

עלו תחושות של פאסיביות, במסגרת המלגה שנה שעברה עשינו סקר, לא  –הדר עוקשי  •

 בילויים מסתכמים בתל אביב.רואים את העיר כמקום שנהנים בו. ה

ברגע  –העיר עובדת על מסורות והרגלים, מקבצים של אירועים מסורתיים  –לירון לנגר  •

  היה חסר בהופעות קיץ לעשות הפנינג עם מסיבה ודוכנים בפארק.שזה יקרה הקהל מגיע. 

 מזכירים אותם אבל לא עושים עם זה כלום. – עידוד היחסים עם רימון -נוי ברגר •

אני העלתי יוזמה שלי שבאה מטיול בחו"ל על ג'אם, פניתי לאמיר ויחד עם  –גיסין  רון •

 התרבות עשינו ימי שישי בביאליק, היו בעיות עם המיקום ועוד סוגיות ולכן לא תפס טוב.

 דיון סביב האם להיות מחתרתי או לא.

קיים עד . במגרש הטניס מותר ל23:00ניתן לקיים אירועים עד השעה  –אזור המוסכים  •

 יותר מאוחר )כמו שהיה פעם לנוער(.

לא חובה אירועים עקביים, לפעמים גם תעסוקה שוטפת, מקומות בילוי  –לירון לנגר  •

עזרה לעסקים, שייפתחו יותר מקומות,  –נוספים פה בעיר. יותר אירועי משנה שגרתיים 

 הסעות לאירועים אלה.

האם דיברתם על אומנות ודברים  –בהקשר לרעיונות שדיברתם עליהם  –דני לביא  •

 איזוטריים? 

דיברנו על הרצאות על הבר, תקוע כרגע בגלל פרסום קול קורא לבתי עסק.  –עמית צור  •

הכוונה היא לפתוח מרכז צעירים ובו יהיו פעילויות כאלה כמו המחרשה, מנטורים, 

מבוקשים כמו פסיכומטרי ועוד. הרצון שלנו לקדם אירועי תרבות. הופץ סקר עם אירועים  

הרצאות להתנהלות פיננסית וכמו כן ראינו ביקוש לערבי פוליטיקה על הבר. ניתן לקיים 

 ערב להקות צעירות במקומות שונים בעיר.

 מציע להקים תפאורת בית משפט ולקיים דיבייט במתחם הטניס. –דני לביא  •
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מך מפורט הציגה רעיון להקמת מקהלת רמת השרון לצעירים. הצגת מס –שרון סולימה  •

להקמת מקהלה, יצירת מענה מוזיקלי לתושבים, חשיפת תושבים לתחום המקהלות, 

כמו כן תוכנית עבודה הכוללת גיוס סמרים   יצירת קהילה סביבה ויצירת אירועים מיוחדים.

וזמרות וגיבוש הקהילה, הפצה בעיר, פרסום, מופעי רחוב, מופעים קהילתיים ואירוח 

 מקהלות נוספות.

שרון ענתה כי עובדים כרגע על  –ביקש להיכנס לעניין הטכני כמו תקציב וכו'  –גר לירון לנ •

תקציב ותוכנית עבודה לשנה הבאה. לא ניתן לדעת כרגע איך מתקדמים. יש להדגיש שזוהי 

 ועדה מייעצת ואין פה קבלת החלטות רשמית אלא העלאת המלצות.

וזמות נוספות. אני חושב שצריך לאחד ולהעלות יאני קורא לעוד צעירים לבוא    –רמי בר לב   •

 תקציבים ולהקצות כספים לאירועים משותפים.

תקציב הצעירים לקוח מפעילות של הצעירים בסעיף של הגורם המקצועי  –אמיר קנצ'וק  •

 ואין זה תקציב של הוועדה אלא של הגורם המקצועי בעיר. אין תקציב לוועדה.

 

 

 לקידום אירועי תרבות לצעירים:המלצות ועדת הצעירים תמצית 

-שולחנות אוכל כיפיים, "זולות", אווירה מגניבה, אופציה לקיים חמישי  –  אירוע במוסכים •

 שבת, ערבים מגניבים במוסכים עם בירה ואוכל. -שישי

פסטיבל אוכל, דוכני אוכל, שוק שישי בצהריים אולי, להפוך את  – מתחם הטניסאירוע ב •

פחות מגבלות. בעיות עם רישוי עסקים שצריך לבדוק בעניין שוק  זה לאירוע אוכל כיפי עם

 איכרים. 

  – בני העיר שיתופי פעולה עם אמנים צעירים •

o  ,שת"פ עם רימון והרכבים שלהם, אירועי פסנתר, אמנים בני העיר, תיכון אלון

 הרכבים עירוניים. 

o  צעירים להחזיר קול קורא לאמנים  –לתת הזדמנות לאמנים צעירים ומקומיים

  למופעי חימום.

o  במועדון המחתרת בבית יד לבנים.וערבים פתוחים ניתן לקיים סדנאות  

o נגינה ברחוב. אירועי להחזיר בצורה אחרת את אירוע סוקוג'אם שכולל 

o לפיתוח איך מוציאים לפועל בלי להיכנס  – יוזמה להקמת מקהלה ייצוגית לעיר

 לדרך הפעולה ולעלויות.

 אל מול קהל הצעירים בעיר. סקר שיתוף צעירים לבחירת אמן להופעות יום העצמאות •

 

 בברכה,

  

 

 

 

 אמיר קנצ'וק

  אחראי תחום צעירים

 

 עמית צור

 נציגת סיעת ר"ם

 

 לב-רמי בר

 מחזיק תיק הצעירים
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