וועדת מנצחים ,מיל"ה – סיכום ישיבה
מקום :ביתו של איתי לב במודיעין
תאריך ושעה12:30 – 10:30 ,28.6.18 :
נוכחים :יאיר קלינגר ,יוני שחם ,שי בן יעקב ,איתי לב ,רון גנג ,אלכס אשד
נעדר :מנשה לב-רן) ,בהודעה מראש(
אורח :אבנר בן ארי
סיכום עיקרי הדברים
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סיכום הישיבה הקודמת של הוועדה אושר.
למרות שלא היה על סדר היום ,התקיים דיון בנושא עמותת שרים בגליל .המטרה הייתה להגיע ל"שורה
תחתונה" שתהווה המלצה לוועד המנהל .בסופו של דיון ארוך סוכם על המסר להלן" :ועדת המנצחים
מכירה בעובדה שעיתוי פסטיבל האגם פוגעת במיל"ה ,וממליצה לוועד המנהל למצוא דרכים להתמודד
עם המצב התחרותי החדש".
"מקהלת האלף" – )ראו סיכום ישיבה קודמת( כל המשתתפים הביעו התלהבות מהרעיון .רון לקח על
עצמו לבדוק אם ישנה היענות לנושא.
פסטיבל ים המלח יותר אטרקטיבי  -אולי ניתן לשלב רעיון מקהלת האלף .כמו כן עלה הרעיון של "חיפוש
מטמון" )דומה לזה של חמיצר( בסביבת הפסטיבל.
זמרים/מקהלות/מנצחים שעוזבים אירועים לפני סיומם .נושא כאוב זה נדון בקצרה .ברור שיש לבקש
מהמנצחים להפעיל את הסמכות שלהם בנושא זה .כמו כן הומלץ שתכנון האירוע יפצל את מופעי
החבורות כך שכל אחת תשיר לפחות שיר אחד לקראת סוף הכינוס.
מנצחים מתנדבים לתרום יום בשנה לסדנה/הרצאה/קורס )ראו סיכום קודם(  -נושא זה יועיל מאד
למקהלות .הוא דורש ריכוז ב"בנק מתנדבים" )שיכול לכלול גם שאינם מנצחים( – מיהם המתנדבים ,מה
הם מציעים ,באילו תנאים ,וכו' – ולאחר מכן לפרסם בכלי התקשורת של מיל"ה ולנהל רישום של
המקהלות המבקשות לנצל היצע חדש זה .איתי לקח על עצמו להתחיל בפרויקט זה .רון מבקש המשך
הדיון בישיבה הבאה של הוועדה.
רון מציע שוועדת המנצחים תיתן דעתה על חידוש "סולם מיל"ה ",הן במתכונת תחרותית והן למטרת
משוב משופט מקצוען .אינטרקולטור יכול לספק שופטים .נושא זה יעלה על סדר היום של הישיבה הבאה
של ועדת המנצחים.
נהלים של ועדת המנצחים – יאיר לקח על עצמו להכין טיוטה לנהלים אלה לקראת ספטמבר .עד שיגובשו
הנהלים לגבי משקיפים בישיבות ועדת מנצחים ,יהיו הישיבות סגורות לאורחים.

בברכה,
אלכס אשד – ועדת מנצחים

