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 בסופש הקרוב, פסטיבל סרטים זרים.   -הארוע הקרוב ביותר .1

 כרטיסים. 300כרטיסים. בכדי להגיע לאיזון עלינו למכור מעל  300לעכשיו נמכרו פחות מ נכון-

 מבקשים מחברי הועדה לקדם גם הם, במידת האפשר, את מכירת הכרטיסים.

 "עולמות אחרים". נשמח לשמע רעיונות לשם שיחליף את השם-

 

 . 20.00ב 11.3יתקיים במרכז וייל ביום רביעי ה  ארוע לכבוד יום האישה .2

האירוע השנה יהיה בסימן של סרט בטרנינג ונעלי בית לנשות הכפר, וכולן תקבלנה במתנה 

. במקביל "גוונים של אפור 50 "-כירבוליות. הסרט טרם נבחר. אחת האפשרויות שהועלתה בישיבה

 פנינה בודקת סרטים חדשים שטרם עלו לאקרנים.

 

טקס יום השואה השנה יתרכז סביב הנושא של נשים בשואה. בנוסף יוקרנו בטקס קטעים מתוך  .3

 .בערב למחרת יום השואה"נולדו בדכאו". הסרט בשלמותו יוקרן לציבור סרט ה

 

 .  לגבי שינויים וחידושיםיום העצמאות. עדכון  .4

וחלט השנה על מופע של  להמשיך ולקיים ערב זה ולהביא קהל חדש, העל מנת  -ערב שירי לוחמים-

בנוסף לשיווק הרגיל במסגרת פרסום , שלומית אהרון וחבורת הזמר. הערב ישווק כאירוע עצמאי 

ארועי יום העצמאות. במידה  וגם השנה לא נצליח להרחיב את קהל המשתתפים, לא נקיים את 

 הערב בשנים הבאות.

שמעבר לקבלת  –האירוע יתקיים גם השנה בבית ראשונים. החידוש קבלת פנים ראש המועצה.-

החילוץ תושבי כפר שמריהו ורישפון, הפנים, יוענקו השנה גם תעודות הערכה למתנדבי יחידת 

 ובמקום תוקם תצוגה של ציוד החילוץ וההצלה של היחידה.

 

ודש אוקטובר, דוקוארט, יתקיים גם השנה בח -פסטיבל הסרטים הדקומנטריים בנושא אמנות .5

 אחרי החגים.

 

 שונות.  .6

הבעת הערכה לבחירה של מרכז וייל להביא את הסרט על צארלי אבאדו, בליווי ההרצאה של נדב -

 אייל. 

מבקשים לבדוק אפשרות של קיום ערב של פאנל פוליטי לפני הבחירות , ואם הפעם כבר מאוחר, אז -

 לבחירות הבאות.... 

נסה אוטומטית של הארועים והמופעים של מרכז וייל להם נרכשו מבקשים לבדוק אפשרות של הכ -

 כרטיסים , ליומנים של לקוחות המרכז.


