
11/2/21מיוםשפלהמחוזזוםמפגשסיכום
משתתפים:

יגאל פרימיל"ה : רון גנג – מנכ"ל, עדי רון – יו"ר ועדת מנצחים,
נעמי ברנר, שולה כהן, סופי שפיראמחוז שפלה: צביה שרון ויעקב בונדה – מנהלי מחוז שפלה,

מטרת המפגש:
2021לשנתפעילותתכנון,2020לשנתמיל"הפעילותההרכבים,עםקשרשמירת

2020לשנתשנתייםעוגניםלפיסקירהגנג:רון
1100כהשתתפומיל"ה.שנות20לויוחד2020בינוארהתקיים,המלחיםסובבפסטיבל-

סיגרס מלונדון ושירי מימון.זמרות וזמרים, הופעות של חבורות והופעות של סווינגל
טירת כרמל – מופע לייב בדצמבר, התקיים במתכונת מקוונת-
ובוטלאון סטייג' – בשיתוף מקהלות אורחות מחו"ל , תוכנן למרץ-
וזכה לצפיות שיא)גבעת התחמושת – התקיים מפגש הרכבים באפריל (צולם בפייסבוק-
פסטיבל שדה בוקר – תוכנן למאי, לא התקיים-
וראיונות!מופעיםגדושיימים3מקוונת,במתכונתהשנהביולי,–זמריה-

הערות והערות:
והתעניינות:פרוייקטים נוספים נוצרו עקב המצב והביאו לצפייה רבה●
זומילה: קליפים של חבורות ושיחות עם מנצחים ומנהלי חבורות-
שרים ומצטלמים ביפו-
מזרח ומערב-
למיל"ה קשר עם רשות שמורות הטבע והגנים ואתרי מורשת●
הזמריה : מיל"ה תומכת ותמשיך לתמוך בפרוייקט זה●
המקוונת.עם החזרה לשגרה, יישאר נכס בצורת המופעים ודרך העבודה●

2021לשנתתיכנון
השתלמויות מנצחים עם אנשי מקצוע-
הרביםכברנרשמולנגר),פליציה(בביתומצטלמיםשריםאירועיתקיים,5/3-
ונוערהזמריה: תמשיך השנה מתכונת מקוונת, תיוחד למקהלות צעירים-
אירוע באמפי בית גוברין: מתוכנן מופע במרץ, מחכים לאישור.-

יו"ר ועדת מנצחיםעדי רון:
והמנצחים.הזמריםגםוכמובןהמצבעקבקשותנפגעהמיל"המנצחים,5מונההועדה

מכל הגופים, הרכבים רבים חדלו לעבוד אוהשנה גרמה לנו להבין שזהו אירגון שממשיך ודואג לנו יותר
התפרקו. אנו מנסים למצוא את הדרך להמשך.

בזום.ההשתלמות למנצחים – תעסוק  במתן כלים מקצועיים לעבודה
לעבודה גם בזמן קורונה. כמו כן לדחוףמנהלי החבורות – צריכים לבקש מהמנצחים להמשיך ולדחוף

להשתתפות באירועי מיל"ה.
מנת לעזור ולשפר ולהרחיב תחומי עניין.יבחר מנצח/ת ע"י ועדת המנצחים שיצטרף למנהלי המחוז על

מחוזות.9במיל"הפועליםכעתפרי:יגאל
יתקיימו אירועים, כנסים וכד'.יש לאתר בעתיד אתר שיהווה עוגן למרכז פעילות המחוז ובו-
להעזר במנצחי ההרכבים על מנת לקדם פעילויות-
מחויבות למחוזרצוי ליצור קשר אישי עם כל מנהל חבורה/מקהלה/הרכב וליצור-

הפילה חבורות , המטרה שלנו לחבראין תחליף למסגרת שמיל"ה נותנת, תקופה זויעקב בונדה:
זו.עוד חבורות במחוז אל מיל"ה לשתף ולהכיר להם עשייה מבורכת

ומרובות משתתפים, רואה מקום לחיזוקהפעילויות המרכזיות של מיל"ה מבורכות גדולותצביה שרון:
כנסים מקומיים. נחפש אתר מרכזיפעילות פנימית של המחוז ומתן תחושת גאוה מקומית דרך

לפעילויות שלנו.

השנה הייתה בין הסגרים ובשל כךמייצגת את צלילי באר יעקב אשר הפעילות שלה:נעמי ברנר
ולשמור על קשר.הייתה נשירה של חצי מההרכב, מחפשת דרך להחזיר את הזמרים


