ועדת תרבות וקהילה -אוקטובר 3102
השתתפו :יוקי גניגר ,שימרית בורלא ,יעל לב ארי ,יעל לוי ,דרור אלוני ,אניק זבליק ,גליה דור ,אורה הולין,
ארנה לרר פדהצור ,פנינה רבינוביץ ,סיגל זוז.
נעדרה והתנצלה -שרהלה לוקסמבורג.



עדכון שיפוצים במרכז וייל .לקח הרבה יותר זמן מהצפוי .הרבה תקלות .מקווים שהגענו כמעט
לקו הגמר.



סטנד אפ .המופע הקרוב -גורי אלפי -רשימת ממתינים ארוכה!!



ביטלס .בינתיים מספר נרשמים מעט קטן ,מקווים שיגדל לקראת המפגש הראשון .כולם
מתבקשות (ומתבקשים) לנסות ולהביא עוד משתתפים .ניתן להרשם גם למפגש אחד בלבד.



השנה חוגגים  31למרכז וייל -חשבנו על תחרות צילומים בטלפונים ניידים בנושא של ספרים.
תחרות שבעקבותיה נעמיד תערוכת זוכים.



סופ"ש קולנוע נוסף (בנוסף לדוקוארט).שילוב של סרטים דוקומנטריים ופיצ’רים.



ההרצאות במסגרת מועדון .+בעקבות דיוני הועדה הפרסום נעשה גם בחוברת של האודיטוריום.
ללא שינוי השם .נראה שהצליח לנו ,הרבה פנים חדשות בהרצאות.



הרחבת הרפרטואר והכללה של מספר הצגות מהרפרטואר של תיאטרון השוליים עולה שוב.
מסכמים שננסה השנה להביא שתי הצגות -העיר הזאת ו-מייקל.



סופ"ש מוסיקה קאמרית בבתי הכפר .בשלב זה  ,זו שנה שנייה שאיננו נכלל בתוכנית השנתית
שלנו ,עקב הסבסוד הגבוה של המועצה ומיעוט משתתפים .אורה הולין מבקשת להציג תכנית
חדשה ולנסות כן להכליל את הסופ"ש הזה בתוכנית השנה .מתבקשת להציג בהקדם -עקב לוח
הזמנים הצפוף של התקציב השנתי.



יוקי גניגר -מעלה רעיון של שיתוף פעולה עם פסטיבל המוסיקה הקאמרית של הגליל העליון.



יעל לב ארי מבקשת לעשות עוד ניסיון לקיים את חוג הקריאה עם דורית הופ .אחד הרעיונות
לכלול יותר ספרות מודרנית.



גליה דור מציעה לשנות את שעת תחילת האירועים ל ,30.11-שעה יותר נוחה להורים צעירים.
הועדה לא חושבת שזה מתאים לכל האירועים .הצעה -לשנות שעת התחלה לאירועים שזהו
קהל המטרה העיקרי שלהן .



נערך דיון שבסופו מוחלט שבשלב זה לא עוברים למכירת כרטיסים באינטרנט.



מחליטים לשנות את שעות הישיבות של הועדה לשעות אחה"צ.00.11 .



לוועדת תרבות וקהילה ,להחלטותיה ,הערותיה וסיעור המוחות שהיא מנהלת יש תרומה חשובה
לפעילות התרבות והקהילה בכפר .סיגל זוז מודה לחברי הועדה (בשמה ובשם פנינה והמועצה)
,ובהמשך לדיון שמתנהל  ,מסכמים שסדר היום של ישיבות הועדה ששם דגש על תכניות לעתיד
ועל שינויים במערכת נותן תשובה טובה ועניינית להתנהלות והאפקטיביות של ישיבות הועדה.
חברי הועדה ותרומתם חשובים לנו מאד ,וחברי הועדה מביעים נכונות ועניין להמשיך אתנו.

