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 2021בינואר  19מיל"ה מיום   הרכבימ  ם מנהלי מחוז צפון ולזמרימפגש פרוטוקול 

 נחו את האספה החשובה הזו.שה יגאל פריהרכבים דת יו"ר ועו  רון גנגמנכ"ל מיל"ה בנוכחותם של 

 

 ... על סדר היום: 

 מה כן הצלחנו לקיים.  - 2020הצגת התוכנית המקורית לשנת  .1

 2021מה מתוכנן ליתרת שנת  .2

 איך מומלץ לכולם להיערך לקראת פתיחה אפשרית עוד כחודשיים שלושה  .3

 בתחום אירגון, גיוס משאבים, ניהול קבוצות,חשיבה מחוץ לקופסא,-מבקשים סיוע במתנדבים .4

 הצבת מנצח/ת מלווה לניהול המחוז/ .5

 שאלות... ותשובות. .6

 

 דיון ושונות 

 מה כן הצלחנו לעשות:  2020רון נתן סקירה על שנת 

 זמרים/ת  1000-היו כ ,שנה למיל'ה בים המלח 20פרויקט  התחלנו בתרועה ב

 מושקע ברמות...  ,חלוםהיה . גם החבורה שלי "תפוח בדבש" היתה שם()

 

 גיעו שופטים מחו"ל לשפוט בתחרותשל האינטרקולטור שלראשונה הרון סיפר על הפעילויות 

 הרכבים זכו בקטגוריית זהב, שהיא הגבוהה ביותר.  7 -התקיימה ברעננה ש סולם מיל"ה

 

 ,להשתתף בפסטיבלים ברחבי הארץ יגיעו לארץ זמרים מחו"לשהיה מתוכנן  במרץ

 הושבתו כל התוכניות....  ברגע שנכנסנו לסגר ,עם פרוץ המגפהאבל 

 

 - פעילויות גנות מחדש ל בוצעה התאר

 ממש מגבשת החגיגה המוזיקלית  ,חבורות הקליטו קליפים שנשלחו למיל'ה - זומיל'ה

�🤩🤩🤩 

 , עם סיורים במקום גבעת התחמושתמיל"ה אירגנה גם מופע ב

���ממש מרגש היה,  זמרים שרו בלייב במקום מרווח תחת כיפת השמיים

 החיצוני... -חשיפה מאד גדולה לקהל הרחבגם קיבלנו שם 

 

 ימים  3בעכו  יההזימרהתקיימה  אח"כ

 ��כבוד לשניהם ,הפרויקטור –  אבי פיינטוךו היה המנהל המוסיקלי שלה רון

 היה המנחה ועשה זאת במיומנות רבה.  נועם גיל אור

 ��הפסיד.-ומי שלא צפה
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  - בית מזרח מערבפרויקט של מיל"ה הפיקה גם את ה

 לפי כללי התו הסגול,  שם הופיעו הרכבים בלייב

 חוויה שונה ומרשימה מאד.. והכל שודר באיכויות נפלאות.. החברים צולמו הוקלטו 

 

 )בלי הסופגניות(  טירת הכרמלו...לא אשכח לספר לכם שמיל"ה המשיכה גם השנה במסורת של 

 כמו בחו"ל-אפקטיםהפעם היתה במה מטורפת ומפוארת, , בלי קהל, חבורות שרו בשידור חי

 חלום!!! 

 

 ��וכמובן לזמרים מנצחים התומכת ומפרגנת אחת לשנייה 100של  קבוצהנפתחה גם 

 

 .אבי בן עוזהוא  ילווה אותנו ויתמוך בנו במחוז צפון בהתנדבות,שלידיעתכם המנצח 

 

חילי טרופר  שר התרבות נפגשו עם ורון גנג  (שלא נח לרגע) שיגאל פרי שלנואני רוצה לספר 

 הברוכה. שהבטיח לעזור ונתן את בירכתו להמשך פעילותנו

 

 חברים

 . 2020-כל זה היה ב

 : 2021לגבי 

 

 אבל..., ם לפרוץ קדימה ועדיין לא יכוליםרוצי, נמצאים בסיטואציהעדיין אנחנו 

 

 - וכשהדרכון הירוק יצא ובתקווה שהמצב יאפשר, מיל'ה מכינה תוכניות גדולות

 לעשות את פרוייקט ים המלח ועוד...  אולי נוכל בחודש מאי

 וידאו קליפים,  3לכל מקהלה יהיו . בבית פיליציה בלומנטל " שרים ומצטלמים"  -במרץ 

 שבתות שתוקדשנה לאמפיתאטרון הרומי בבית גוברין.  4גם  ואולי

 

 ,חבר'ה

 אנחנו מחפשים מקום אקוסטי לשיר ולצלם, 

 ההצעות שניתנו באספה: 

 כנסיית החסד  •

 בית הפירמידה לאומנים בחיפה •

 בית הכנסת בציפורי  •

 יסוד המעלה-בית דוברובין  •

 ליל ליד ורד הג -בית ספר לכמורה  •

 עתלית - מחנה המעפילים •

 אתרי טבע ומורשת. הרעיון:
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 : לידיעתכם

 מיל"ה חברה באמ"י

 , היא אינה בקטגוריית חוגים או לימודים לא פורמליים 

 מותר לנו כמו לאומנים להצטלם לחזרות ולהופעות לפי צו התקן הסגול למקומות עבודה.  לכן

 

 :לסיכום

 והעלו רעיונות לפעילויות בהמשך,אני מודה לחברים שכן השתתפו ונכנסו למפגש 

 לכל אחד היתה אפשרות לדבר... 

 אבל לצערי השתתפו מעטים,  -הוזמנו מנהלי ההרכבים והזמרים

 ומבחינתי האישית היתה אכזבה. 

 

 מיל'ה מאד משתדלת ועושה עבודה ממש קשה כדי שנמשיך להתנהל "נורמלי"

 וחבל שאין הענות מספקת מצד החברים.  בתקופה אפורה זו

 

 שבמפגש הבא  אסיים באופטימיות חיובית ובתקווה

 : ביומן רישמו ️��️��

 בצהריים  12:00בשעה  17.2.2021בתאריך 

 תבואו כולכם ותודיעו לזמרים

 

 חה ובבריאות בשמ

 שרהל'ה טל 

�🍒🍒🍒 
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