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  80.7עדת ביקורת לעמותת מיל"ה לשנת דו"ח וו                
 (על סמך טיוטת דו"חות כספיים )דו"ח מקוצר            

 
  .3828ועדת ביקורת מתכבדת להגיש לכם את הדו"ח השנתי לשנת 

דצמבר  –ו תקופתי לחודשים ינואר הדו"ח הינ .של העמותהמרו"ח שהתקבלו נתונים הדו"ח נערך על סמך 
 ונמסר בהתאם לדרישת החוק ומינהל תקין. 3828
 

בפועל באוקטובר חל לכהן בתפקיד מנכ"ל מיל"ה העשרה למיל"ה. רון גנג  בעשהיא השנה ה 3828שנת  .2
מיל"ה עלתה על דרך חדשה.  3823בשנת . 3823-26, עו"ד אבי פרידמן עמד בראש העמותה בשנים 3823
עם מינויו, חל שינוי בעמותה בנוגע להגדרת החזון  .יו"ר העמותהשימש עו"ד אבי שיינמן כ 3826-28 יםבשנ

מונה עו"ד אבי פרידמן  3828בשנת  והפעילות האסטרטגית. מיל"ה קיבלה תאוצה בכל תחומי פעילותה.
 והוא פועל רבות לקידומה. ליו"ר העמותהפעם נוספת 

רוב הפעילויות שהחלו בשנה זו הן תחילתה של בפעילות מיל"ה ומשמעותית  עליהאופיינה ב - 3825 תשנ .3
 מסורת, שתמשך גם בשנים הבאות ולא רק אירועים חד פעמיים.

            בינואר, טירת כרמל בדצמבר, מלחם הסובב י – המשיכה ואף גברה פעילות מיל"ה - 3828ת בשנ .4
זמריית  ,מקהלה מיסודה של מיל"ה – טיקול פעמונים בבית גוברין בחוה"מ סוכות, פרוייקט ווקלוסי

סיורים  - ביפו יולקונצרטפרוייקט , מקהלת הגוספל הישראלי -Kol & Soul אנסמבל גוספל בעכו, 
איציק והפקה של בניהול  שרים בקרדו במושב בניהמזמרים בעקבות נפוליון והופעות בכנסית עמנואל, 

ערב זמר בבית חשמונאי,ערבי זמר    אה בקרי אונו, במועדון ניצולי שו –ברב קולות , תבור ומיכל פישר
וסדנאות וכיתות אומן  קרואטיהסדנאות לזמרים ומנצחים, פסטיבלים בינלאומיים ב בהוד השרון, 

שם פעילים  – . כנסי מקהלות באנדרטה בבית לידברחבי הארץ, עם מיטב אומנים בינ"ל מהארץ ומחו"ל
בבוסתן שושן  ושריםקפלה במדבר בשדה בוקר ביוני -ש אופ"ס סופ"ש זמר עברי בנצרת, , ורונה אריה

                                                                                                                                                     .בפריפריהומגוונות עילויות רבות כמו שניתן לראות, יש פבמושב מצליח. 
י בפסטיבל ,ריגהבאולימפיאדת מקהלות ב –בפסטיבלים בחו"ל חברות מיל"ה השתתפו מקהלות בנוסף, 

           ובפסטיבלבקרואטיה  ,קרקוב, בבפראגב ,דולומיטים שבאיטליהב אלטה פוסטריהב מקהלות
canta al mar ( בברצלונה.)3829 כן ארגון פסטיבל מקהלות בינ"ל בארץ בשנת  וכמ קליאה                              

"Israel On Stage .עם הארגון הבינ"ל אינטרקולטור ועוד "                                                                  
 וב הפעילויות בארץ ובחו"ל הן יוזמות של מנכ"ל העמותה ויצירת יש מאין.ר

, מונו ברחבי הארץמחוזות  :הותנעה הקמת  , "ר ועדת הרכביםשל יגאל פרי, יובהובלתו , 3827ת בשנ .5
נושא המחוזות יעבוד כפיילוט במשך כשנתיים ולאחר מכן . מחוזיות-ונעשו פעילויות פנים מנהלי מחוזות

 יופקו לקחים ותיערכנה בחירות.

 .780המאזן כמשקף הפעילות בשנת 

 של  העלילאחר  -3827לעומת שנת  4%זו עליה של  –ש"ח  5,998–ב  גדלו ההכנסות מדמי חבר  
    בשנה קודמת. 348% –כ 

  בהמשך 3827ביחס לשנת   78%  -של כ  העלי -₪  948,9:8 -ב גדלוההכנסות מפרויקטים ,
 בשנה קודמת. 58%לעליה של 

  עבור שנת      ש"ח 89,988התקבלו ממשרד התרבות והספורט   3828בשנת  –הכנסות מתמיכות
 . 3828עבור שנת  286,8:6 –ו (  298,888 –של כ  )היתה הערכה  3827

  של  עליה , לאחר 267% -כ המהווים עליה שלש"ח  398,888 -כ עלו בהוצאות הנהלה וכלליות
 .    בשנה הקודמתבלבד  38% -כ

  3827 תשנסוף ש"ח ב 288,323של מעודף  –יש גידול מרשים בהכנסות נטו מפעילויות העמותה 
 .68% -, שהם כש"ח 63,7:9 סך -"ח השנה ש 28:,:26 לעודף של 

  בעלות  יותרלעומת גידול קטן  3827לעומת שנת  68% –מחזור הפעילות הכולל גדל בכ
 בלבד. 43%כ –הפעילות 
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  33:,38 של גרעון , לעומת ש"ח 256,745בסך  הוצאותעל ה הכנסותשל העודף קיים  3828בסוף שנת 
 .3827בסוף שנת 

 המסקנות שניתן להפיק מהדו"ח הכספי ומנתונים אלה הן  : 

ושמה של היו רבות ומגוונות מבעבר פעילויות שה וןכימ –בר בהכנסות מדמי חעליה של זוהי שנה  .א
 בינלאומי.ה נוכחת גם במישורמיל"ה הולך לפניה בארץ, והיא 

                   וזמות. הפרוייקטים והי ם שלמספר כן גדל . כמוגדלהפרויקטים הכספי של היקף ה .ב

  .עלוהוצאות ההנהלה וכלליות  .ג

,  הודות לגידול בהכנסות מפרוייקטים, קבלת תרומות (רווח) הכנסות על ההוצאותהשנה עלו ה .ד
 ותמיכות ממשרד התרבות והספורט ומפעל הפייס.

  
ה לאשר וממליצה למליא 80.7לשנת ואת הדו"ח המילולי וועדת הביקורת מקבלת את הדו"ח הכספי  .6

  .םאות

 יישום לקחים – ניהול והפקה .6

תכנון  רבותליצירת תקציב שנתי מפולח לועדת הכספים בתיאום עם  ל הנוכחי פועלהמנכ" .2
תהליכי קבלת החלטות, דיווח ופיקוח הועד המנהל, בין היתר לפי שיאפשרו  ,ותזרים מזומנים

לצורך ניהול הפרוייקטים פועל גם בתיאום עם הוועדות שהוקמו הוא  .שיוך לתחומי פעילות
הוא יוזם אירועים ופעילויות ומאפשר יוזמות של חברים, אשר רוקמות עור וגידים וכך . בעמותה

 הפעילויות רבות ומגוונות, פרושות ברחבי הארץ, בהשתתפות חברים ומצטרפים חדשים. 
י הוועד במיל"ה הוקמו וועדות לטיפול וקידום הנושאים המגוונים בצורה ממוקדת ורוב חבר .3

ועדת כספים, ועדת , ועדת אתיקה, צוות היגוי שיווקי –המנהל חברים גם בוועדה אחת או יותר 
 .ועדת קשרי חוץ, ועדת מיל"ה צעירההרכבים קוליים, מנצחים, ועדת מנהלי 

 נערכה השתלמות למנהלים מוזיקליים והשתלמות למנהלי הרכבים. .4
מגזין מיל"ה  אתר מיל"ה ושל מגזין מיל"ה. של -נוי קונספט במעבר לעידן הדיגיטלי יש שי .5

הרכב קולי ועוד  אינטרנטי יוצא לאור מידי כחודש ובו מידע על פעילויות קודמות, זרקור על
 נושאים שעל הפרק. ידן של רחלה ויונה במלאכה הברוכה.

 ושא צעירים ונוער ושיתוף פעולה עם "הזמיר".ישנה הרחבת פעילות בנ .6
, להפצת וסיורים במחוזות מגוונות פעילויותשפע והיה התייעלות ת לבוצעו פעולו 3824משנת  .7

 .מספר החבריםב עליה ישפרי ו יםשאוואכן המאמצים נ –חשיבותה ונחיצותה של מיל"ה 
 

 המלצות ועדת ביקורת  .7
כספי.  רווחעמותה יש ל – , בעמל רב של מנכ"ל העמותה והצוות שעימוויותשפע הפעיללמגוון ו הודות

ועדת כדי לשפר את המצב ולהמשיך לקיים את העמותה, מותה ולא מפעל לצורך רווח אך אכן ע זוהי
 ההביקורת ממליצה ;

  .לפעול לגידול במספר החברים .2

 לפעול ליצירת מבצעים אטרקטיביים לחברי מיל"ה חדשים. .3

תמיכות ממשרד התרבות, מפעל הפיס וגופים נוספים, שתרבות בכלל והגדלת הגיוס לפעול ל .4
  חשובים להם. –עברי בפרט והזמר ה

  .להתאים את העמותה לצמיחה להמשיך .4

 .80.7ועדת הביקורת ממליצה למליאה לאשר את הדו"ח הכספי ואת הדו"ח המילולי לשנת  .5
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 לסיכום .8

 
בראשות ולהנהלה  פרידמןהועד המנהל בראשות עו"ד אבי וועדת הביקורת מבקשת להודות לחברי 

למתנדבים יונה, לאנשי המקצוע, נותני השירותים לעמותה תיה ורחלה, ב –והצוות רון גנג, המנכ"ל 
 על פעילותם המבורכת.  –המתנדבים שאר ולכל , אריה איציק

 
 פוריה ומוצלחת. המשך פעילותאחל לכולם נהזדמנות זאת ב

           
 
 
 
 
 
 

 ,בברכה  
 
 
 
 

              __________________________                                __________________________                    
   יצחק רודיטי                    נורית   מנגן                                                                    


