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   נוכחים:

 עינת מור, שרהלה לוקסמבורג, אורה הולין, יוקי גניגר, פנינה רבינוביץ, דרור אלוני, סיגל זוז. 

 נעדרו:

., יעל לוי, שימרית בורלאאניק זבליק פדהצור, גליה דור,  -נה לרריעל לב ארי, אר  
 

לועדה.הועדה מברכת את עינת מור על הצטרפותה   
 

 בני ועד נוער מבניש קהל צעיר יותר וחדגם למוצלח של רשף לוי. הגענו  מופע סטנד אפ. התקיים. 0
  .בערך 24ה

. הכפר תושבי מקרבמעל מחצית הקהל בערב הזה היה   
 שפונים נוספים מופעים להביא וננסה טובה התחלה שזו מסוכם, נמכרו הכרטיסים כל שלא למרות
. ציפורלה של השלישי המופע למשל. הזה לקהל  

 הקרבה בגלל בעייתי להיות עשוי שלה התאריך אבל -הזה לקהל היא גם פונה" הזאת העיר" ההצגה
.לפורים  

 שיכולים בנושאים -השנה לאורך דוקומנטריים סרטים הקרנת של המסורת את לחדש סיוןינ נעשה
 של ש"בסופ מביאים אנחנו אותם אמנות דווקא שאינם נושאים -צעיר רהיות הקהל את לעניין

.הדוקוארט  
 

.לפרסים ועמדיםמ בכורה טרום סרטי -אחרים מעולמות סרטים -קולנוע שבוע סוף. 4  
 ממספר אכזבה קיימת. הצופים של גבוהה רצון שביעות והייתה, ביותר גבוהה הייתה הסרטים רמת

 אינן(  ובשבת בשישי)  הבוקר סרטי של ההקרנה ששעות הועדה חברי של ההערכה .שהגיעו הצופים
   .הצופים למרבית מתאימות

..."יום של הסרט מועדון"ל ש"מסופ פורמט לשנות -רעיון  
 פנינה. עוקבים שבועות ארבעה או בשלושה בשבוע ספציפי ביום הקרנות מספר לקיים חודש ובמשך
 שיוצאים , חדשים עלילתיים סרטים של גדול כה מצאי שיש ( נדיר די זהש- או) תמיד שלא מציינת
.הקרנות של כזה רצף קיום לאפשר שיכולה ,גבוהה כה וברמה, תקופה באותה  

 
 שהחלטנו מאז בהרצאות המשתתפים בכמות  עליה על מעדכנת פנינה .שני בימי+  מועדון הרצאות.3

ק בחוברת של מועדון +, אלא גם בחוברת של בימת הכפר. מעבר לזה ר לא הזו הפעילות פרסום על
.י המועצה רמת הסבסוד של הפעילות הזו ע"ירדה פנינה מציינת שבעקבות השינוי הזה   

 
הוקם ביוזמתו של שרגא מילשטיין, ובקדנציה שלו ובקדנציה של שמוליק בן שנה לבית וייל.  41..2

נוסדו התכנים והפעילויות . –טובים   
השנה. מרכז וייל קיבלהועדה מוצאת לנכון לציין את הארוע הזה ביחד עם ציון פרס שרת התרבות ש  

מכספי הפרס, וישתתפו בו בעיקר גופים אמנותיים הפעילים בכפר. שיתוקצב –  30.4ב אירועיערך   

 
המוסיקה הקלסית . תגבש נייר עבודה עם  . שונות. אורה הולין מבקשת לשוב ולקיים את סופ"ש4

ינעם ליף וצביקה פלסנר. הועדה מציינת לפני אורה שרמת הסבסוד של הסופ"ש הזה צריכה להיות 
 נמוכה משמעותית מזו שנדרשה בשנה האחרונה שהסופ"ש התקיים.


