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 אבי פרידמן –יו"ר 

אנו במלחמה לשימור הזמר העברי. נציין בהצלחה את העובדה שים המלח התמלא. אהבה לשיר  

 יחד ולהיות יחד, לשמוע ולהשמיע.

 צאים פתרונות בגליל ובמקומות אחרים.ואנו מ

 כל הטפסים בזמן ועדיין קשה.נושא התמיכות בעייתי, קשה מאוד, עושים ככל הניתן להעביר את 

 פועלות הלכה למעשה: מחוזות, כספים, מנצחים, אירועים. 3-4ועדות רק  12מתוך 

  ועדות אחרות לא מתכנסות ולא פועלות.

 .70-הגוספל עשה שינוי מבני ויש נסיון להעלות את מספר הזמרים ל

 

 9102לוח אירועים  -רון גנג 

נחזיר את הסדנאות עם ז'ואה לאמצע  - ז'ואה אמיר בתשובה לתלונה על קיום שבת שירה עם

 השבוע.

מקרן רעיה שטראוס.  70000נעמי פארן הציעה להצטרף והביאה תרומה  –ימים  3 –און סטייג' 

 באישור האינטרקולטור הועתק בשל כך המיקום מחיפה לגליל המערבי.

 אנו נערכים גם לפתרונות לינה בגליל המערבי

. האירוע יצולם IMAGINEדוד על החומות. יקבלו מראש את העיבוד לשיר  אלף זמרים במגדל 14.3

 ע"י עריית ירושלים לקליפ. בערב מופע פתיחה בימק"א ירושלים. הפעילות תמומן ע"י עיריית ירושלים.

 פרידה מנהלת מחוז ירושלים עזרה בקשירת הקשר.

 גליל מערבי ובשבת גם בית גוברין 16.3-.15

 יום באמפי ווהאלמוצ"ש מופע הס 16.3

 ארוע חדש במחוז ירושלים בחול המועד פסח בגבעת התחמושת.

במאי, מידי שנה ווקאלוסיטי מקיימים סוף שבוע של סדנאות עם מנחים מחו"ל בשדה בוקר.  18 – 16

 השנה נרחיב את הפעילות גם למצפה רמון. עןזרים בהפקה ג'יני רבין ובועז קביליו.

 בספינת המדבר והנושא יהיה שירי ארוויזיון.המופע המרכזי יתקיים 

 בחנוכה פיילוט בציפורי.

הועלתה שאלה: יש תחושה שאותם ההרכבים משתתפים בכל האירועים. מה ניתן לעשות בכדי 

 לעודד אחרים להשתתף.

 

 עדכון סובב ים המלח וטירת כרמל –אבי פיינטוך 

 מופע מרכזי איכותי, כנס מוצלח ויש השקעה מצד טירת כרמל באירוע. –טירת כרמל 

 משתתפים. למלון הנהלה חדשה שמוכנה להשקיע בכנס. 780אוברבוקינג  –ים המלח 



 ציגם: הועדת מנצחים הציעו מספר רעיונות, אלכס אשד 

 דל דוד. תצא לפועל במג 1000-מציע שיבדקו הרכבים שמשתתפים פחות באירועי מיל"ה. מקהלת ה

שיהיה פעם בשנה כנס מנצחים וכן יריד מנצחים מתנדבים  הציעו קיום מופע חגיגת זמר עברי.

שיתרמו להשבחת האיכות המוזיקלית. הרעיון שכל מנצח יתן ערב אחד בשנה לעבוד עם מקהלות. 

 בתשלום סמלי או בחינם.

  גלעד דקל – ועדת כספים

ו תמיכות נסיים את השנה בגרעון, יחד עם התמיכות אנו נפגשים באופן קבוע, היות ועדיין לא נכנס

 בפלוס.

  יגאל פרי – ועדת מחוזות

 מנהלות מחוז צפון שרה טל וחמדה שטילמן יעזרו באון סטייג'.

מחוז דרום מיכה איגד את כל המקהלות סביבו ויצר קשרים טובים. קיים כנס בנהורה וצפויים עוד 
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 עושה פעילות נהדרת, גבעת התחמושת, און סטייג' גן החיותפרידה  –מחוז ירושלים 

 בודקים אופציה לפעילות בפרדסיה –מחוז שרון צפון 

 יואב בראל יחליף את אורית בן עמי –מחוז שפלה 

 אסנת שפיר החליפה את ריקי ורדיקוב –מחוז חיפה / כרמל 

  שונות

 קלינגר  יאיר -ערב הוקרה 

 לבנון.מציע לעשות ערב הוקרה לאריה 

 רונה  –שת"פ עם אגד 

 טוענת ששיתוף הפעולה עם אגד תיור לא מספק.

 שאגד תיור נבחרה לעבוד מול האינטרקולטור. מסררון 


