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 20213.2. -דרום מפגש זום של צוות מיל"ה עם מחוז סיכום 

 ע"י ארז פריטל, מנהל המחוז  כתבנ

 

 השתתפות: ב  ,נערך מפגש זום של צוות מיל"ה 12:00בשעה  2.3.2021בתאריך 

 מנכ"ל מיל"ה    -רון גנג  -

 יו"ר ועדת הרכבים   -יגאל פרי  -

 ,2021מינואר החל  מנהל מחוז דרום  -ארז פריטל  -

 " )אשדוד( קולות שלובים"ההרכב ומנהל  מתנדב דיגיטל  

 ומנהל המחוז לשעבר (אשקלון)" חוף ימיםמנהל "   -מיכה ארזי  -

 ( שדרות)" מיתריםו" (באר שבע ) " בסגנון אחרמנצח "  -יוני שחם  -

 )מ.א. שדות נגב(  "שדות נגב מנצח " -עזרא מוריאל  -

 )מ.א. לכיש(  מקהלת לכישמנהלת  - נאוה לופסקו  -

 " )קרית גת( שרים בגתנציגת "   -אילנה בוים  -

" )מ.א. חוף  צלילי החוף, "" )מ.א. גדרות(גני שיר" )מזכרת בתיה(, " בת קולנציגי "  –נעדרו  

 " )מ.א. תמר(קולות מדבראשקלון( ו"

את  ו ,המקהלות וחבורות הזמרלעולם תחום הדיגיטל הציג את חשיבות קידום  פריטל ארז 

 . מיל"ההאינטרנט של אתר בלפת חובשנה השביצע העיקריים שינויים ה

נטיים.  ומדיה רלוומידע בעדכן את הדפים שלהם באתר מיל"ה ל ארז המליץ להרכבים

 שירות לארז. עדכונים ניתן לשלוח יבקשות ל

 : רון גנגסקירה של 

 –  2020פעילות 

 :הגבלות הקורונהבעקבות ושינויים דחיות   ,ביטוליםביצוע, ן מול תכנו -

o זמרים וזמרות   1100מעל    –שנה למיל"ה    20בציון    סובב ים המלח  –ינואר  ב

 .שירי מימוןו "סווינגל סינגרז"ה , הופעות של אורחים

o עם האינטרקולטורבשיתוף  סולם מיל"ה –פברואר ב. 

בקטגוריית    7הוכרזו   לקטגוריית כניסה  המקנה  ,  זהבהרכבים  אוטומטית 

שנים  ה  5משך  ללמקצה הגמר  וגישה ישירה    הצ'אמפיונס של האינטרקולטור

 . הארגוןשל הבאות בכל תחרות בינלאומית 

o   ,הסגר להתקיים    On Stageל  טובעקב  ובגליל במרץ  שתוכנן  בירושלים 

 הרכבים מחו"ל  5-ווזמרות זמרים  2000אמורים היו להשתתף בו ו המערבי

o התחמושת לנדחה    –  גבעת  התקייםאוגוסטמאפריל  התו   ,  תנאי  תחת 

 זמרים וזמרות ושודר בלייב בפייסבוק. 200בהשתתפות  הסגול

http://www.milachoirs.com/
https://www.milachoirs.com/member/%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D
https://www.milachoirs.com/member/%D7%97%D7%95%D7%A3-%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://www.milachoirs.com/member/%D7%91%D7%A1%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%97%D7%A8
https://www.milachoirs.com/member/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://www.milachoirs.com/member/%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%92%D7%91
https://www.milachoirs.com/member/%D7%9E%D7%A7%D7%94%D7%9C%D7%AA-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%A9
https://www.milachoirs.com/member/%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%AA
https://www.milachoirs.com/member/%D7%91%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%9C
https://www.milachoirs.com/member/%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%A8
https://www.milachoirs.com/member/%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A3
https://www.milachoirs.com/member/%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8
https://www.milachoirs.com/member/%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8
https://www.milachoirs.com/member/%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8
http://milachoirs.com/
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o   ווקאל   -בספטמבר המנצחת   4שכללה    סדנת  בהנחיית  זום,  מפגשי 

, שעלה  Imagineההולנדית מרל מרטנס. בסיומה הוקלט ונערך קליפ לשיר  

 שנה להולדתו של ג'ון לנון.  80היום בו העולם ציין  - 9/10/2020-ליוטיוב ב

o  מדי שנה,  מתקיים בחנוכה ש טירת הכרמל בהשנתי כנס ה -בנובמבר

 .שודר בלייבוהוקדם 

o עמותת הנבל והזמיר"של    בעכו   ל "בינהמקהלות  הכנס    , הזמריה  -צמבר  בד" 

ימים  ך נער שלושה  במשך  מקוון  ווכלל  ,  באופן  של  ראיונות  וידאו  קטעי 

 . איש 12,000מעל צפו בשידורים . חברי מיל"הלרבות , הרכבים רבים

o   לעבודה בזום"  -   2021בפברואר למנצח/ים  בת    -   "כלים    4השתלמות 

עם   בהנחיית המנטורים הבינלאומיים פדר קרלסון ומרל מרטנס,מפגשי זום  

 .מהמשתתפים משובים מצוינים

 

 : הקורונה ולמרותעם   - יוזמות חדשות -

o   ארועי נושאים    ,בימי חמישי  זומיל"הנערכו שמונה  שכללו מגוון רחב של 

מוזיקליים בשיתוף עם מנצחים מהארץ ומחו"ל שסיפרו והדגימו על עבודתם.  

,  חלק נעשה באמצעות שיתוף פעולה וסרטונים עם מקהלות וחבורות זמר

 . שחלקם צולמו והופקו במהלך השנה

o  בבית מזרח מערב צולם והוקלט   "מצטלמים ושרים"אירוע  -בנובמבר

 . 2021 בינוארשודר הרכבים.  9בהשתתפות , ביפו

ודאות(  -)בעידן של אי להתחדשות וצמיחהסדנה התקיימה  כמו כן

 בהנחיית אבי שיינמן. מפגשי זום   3כללה ש

 -  2021-תכנון ל 

ומצטלמים"אירוע   מיל"ה    " שרים  עמותת  בשל  השבוע,  בסוף  במרכז   , למרץ  5-יתקיים 

 למוזיקה וספריה בבית פליציה בלומנטל. 

  תו הסגול. בהתאם לתאים לישיבה )מהופעות בבית גוברין באמפיתאטרון הרומי מתוכננות 

 פרטים בקרוב.  . רט"ג נוספים / קיום אירועים באתרי מורשת בוחנים אפשרות ל

ך מו"מ וכנראה  נמצא בתהליפסטיבל ים המלח  ,  מאיבמהלך  מקוים לחזור לפעילות רגילה  

 . שיתקיים באמצע יוני

המסוגלים  מתנדבים  א, לחשיבה מחוץ לקופסליזום פעילויות ב  החברילפונה  מיל"ה  עמותת  

במחוזות, המתאימים   פתוחים מקומות  אתר  מבקשת לוכן  משאבים,  פעילויות ולגייס  ארגן  ל

 .בתקופת האביב והקיץ להופעות וכנסים
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 נושאים שעלו במפגש: 

 -  חשיבות מינוי מנהל להרכב

מהמנצחים   וביקש  חזר  פרי  חברי למנות  המשתתפים  יגאל  מקרב  מטעמם  נציג 

 . ההרכב, שיסייע להם בפעילות הניהולית השוטפת

 - מנצח מלווה למחוז

מנהל המחוז בכל הקשור לפעילויות את    תמקצועיילווה  מחוז  ההרכבי  אחד ממנצח  

 הנושא בטיפול יו"ר ועדת מנצחים.עם מנצחים אחרים.  מחוזיות ותיאום 

 -התחשבות בהרכבים דתיים שאינם מופיעים בשבת 

בים המלח תוכנן   וע ף השבסו. גם  מיל"ה תכננה פעילויות רבות שאינן חלות בשבת

מרבית   התחשבות  ובשישי    –תוך  בערב  בחמישי  התקיימות  האורחים  הופעות 

דתיים.בצהריים וזמרות  זמרים  של  ביותר  דלילה  השתתפות  נרשמה  זאת  עם   ; 

 ולמקהלות הרלוונטיות. דתי -המסורתיאת הפרסום למגזר ולמקד הוצע לחדד 

 - הסדרת התמלוגים לאקו"ם 

 .כיווניםבחינת הול ההסוגיי)קולות מדבר( להבהרת עם סימה שורץ רון ישוחח 

 -חזרה לשגרה לים ואין עדיין ודאות לגבי הרכבים רבים אינם פוע 

הבא    א' להתעדכן ביום  מגבלות ההתקהלות צפויות  ,  אם לא תחול החמרה נוספת

סגור,    20) במקום  עדיין    50איש  והמתנ"סים  מהחוגים  חלק  אך  פתוח(  במקום 

, בהתאם למצב הרמזור ביישובים והנחיות מחמירות של מתעכבים בחזרה לשגרה

 החזרה לשגרה )יחסית( תתאפשר רק בחודש מאי.  ,להערכתנו השלטון המקומי.

 - קיום חזרות במקומות פרטיים 

קיום ביטוח צד ג' כאשר מקיימים חזרה במקום פרטי    ות עזרא מוריאל ציין את חשיב

 .)למשל בחצר בית של אחד חברי ההרכב(

( מכסה כל 2021-רון גנג ציין כי הביטוח לחברי מיל"ה )למי שחידש את חברותו ל

 . קרובביפורסמו באתר   פרטים נוספים לגבי הביטוח ת של ההרכב.פעילו
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