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 פרוטוקול ישיבת ועד מיל"ה

 : נוכחים
  יגאל ענבר, רונה תבור, איציק גנג, דן  פיינטוך, אבי קביליו, בועז קלינגר, יאיר פרידמן, אבי לבנון, אריה
 מנגן.  נורית גנג,  רון  מורבצ'יק,  בתיה פדידה, אברהם פדידה, יונה  פרי,

 
 : נעדרים
 אברהם טל רו"ח שחם, יוני ארי,-בן אבנר זליג, רפי רן,-לב מנשה מינקה, ליאורה

 
 מיל"ה:  של האתי הקוד

  בדבר ודיווח  עדכון הינה הישיבה מטרת כי מסר לישיבה. שהגיעו לחברים מודה )יו"ר(, פרידמן אבי
  הועד ולחברי  הוועדות בכל הפעילים לחברים מודה השונות. הועדות ופעילות העבודה תכנית התקדמות

 בפעילותם.  האימון על
  האתי הקוד את בצוות ואישרה עבודתה סיימה הועד, בידי שמונה הצוות עם יחד האתיקה ועדת כי מוסר

  נמסרו הועד. ישיבת לאחר לאתר להכניסו מיל"ה ובכוונת הועד לחברי הועבר הקוד נוסח שגובש. כפי
  ובעתיד  האתי הקוד לעניין הקבוע ועדה הבאה בישיבה יאשר הועד לאמצו. והוצע  האתי הקוד עקרונות

  החיה הרוח שהיה זליג  לרפי להודות מבקש הועד  בשם עדכונים. ולהציע בנושא דיונים לקיים  יהיה ניתן
 לבנון.  אריה של בגיבויו הדוח של וכתיבה הכנה בריכוז,

  
 תקציב:  ואישור דיווח

 מספר לפני שנקבע כנוןמהת יותר גבוה יהיה  2015 לשנת מיל"ה תקציב  כי מעדכן )מנכ"ל(, גנג רון
 המשתתפים בהיקף גידול ווקלוסיטי, הופעות מסע בהן  נוספות פעילויות מספר שאושרו לאחר חודשים
 אילת.  בעיר סוף"  ים "סובב אירועי קיום וכן הכרמל, בטירת חנוכה באירועי

 ₪.   1,500,000 כ שח סך על  שיעמוד לתקציב הינו הצפי
 התנגדויות.  ללא אושר  העדכון. על ברכו הנוכחים

 
 האדום:  הים סובב זמר
  בעקבות בעיצומן ההכנות איש. 400 מעל של ערה הרשמה על  מדווח הפקות(,  תחום )מנהל פיינטוך אבי

 הכנס.  ומיקום המארגנת החברה החלפת הקונספט, שינוי
 מיל"ה:  של החדש האתר

 אותו ויתחזק האתר את ם שיסיי גילר חגי  גויס ההתקדמות.  על דווח האינטרנט(, ועדת )מנהל גנג, דן
 בהמשך. גם שוטפת בצורה
 הבאה. לישיבה עד פעיל יהיה האתר העבודה לתכנית בהתאם כי לנוכחים נמסר

  
 מיל"ה:  של  ההיגוי וועדת

 לאבי להודות בקש זו בהזדמנות פעולה.  ודרכי מיתוג  מטרות,  לגיבוש ודיונים מפגשים על דווח גנג, דן
 על הועדה מאנשי חלק אלה, בימים שוקדים שבעקבותיהם החשובים הדינים וניהול  אירוח על שיינמן

 הבאה. בישיבה ויוצג להסתיים צפוי הוועדה עבודת של זה שלב סופיים. ניסוחים
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 סטאטוס:  – ווקאלוסיטי

  למוסיקה דגשים גם הכוללת  מיל"ה של העבודה  תכנית במסגרת כי מסר ווקאלוסיטי(, )מנהל משל ג'ף
 בהן: פעילויות מספר השנה מתאפשרות ווקלוסיטי עם הדוק פעולה שיתוף כןו הווקאלית,

  מקצועיות סדנאות המקיימים בוסיו אריק גרות', לינה פוקס, קווין בהם אמנים של לארץ הגעה •
 לנצחים.  של וכן מיל"ה של רגילים להרכבים גם השתתפות המאפשרות

 להצטרף.  שרוצה למי מקומות רמספ יש ,15 מאי חודש בסוף לדנמרק נוסעת ווקאלוסיטי •
 מהעלות. חלק שמממנת השגרירות באמצעות בקופנהגן הגדול הכנסת בבית תופיע ווקאלוסיטי •
 במשרד המוזיקה  ממדור וגם הפיס ממפעל  גם אישורים ונתקבלו לתמיכות בקשות הוגשו •

 התרבות.
 .  2015 מרץ בסוף בארץ סינגרס הסווינגל עם הופעות יתקיימו •
 26.2העין  בראש והמפואר החדש במשכן הסווינגלס עם שת"פ לקראת מופע יתקיים •
 העין בראש במשכן בוסיו אריק עם הקלטות תערכנה יוני, חודש במהלך •

 . 
 ובוויצ"ו:  בקארדו ההופעות סדרת
 3 כבר והתמלאו ביותר מבוקשים בקארדו שהמופעים מדווח ומרכז(, דרום מחוז )מנהל תבור איציק

  פרויקט . משתתף מכל  ₪  20 של גביה מיל"ה תבצע הוצאות כיסוי לצורך שפורסמו. 6 -ה מתוך הופעות
 ההיצע. על עולה והביקוש ביותר מוצלח הוא  אף בוויצ"ו אחת בשירה 3
  

 חוץ:  קישרי ועדת
 עם בשת"פ הינה ההתמקדות זה בשלב כי  מסרו , פדידה( ויונה הועדה  )מנהלת ענבר רונה

  עם קשרים לפתח הינה הכוונה בספק. מוטלת איננה מפיק שהארגון הפסטיבלים שאיכות האינטרקולטור
 בהמשך.  מיל"ה לחברי שיוצע  המגוון את להרחיב  כדי נוספים גורמים

  
 קוליים:  הרכבים  מנהלי עם סופ"ש 

  השתלמות נוהלה בו יעקב, זיכרון עדן,-תולי במלון סופ"ש על דווח  הרכבים(, מנהלי ועדת  )יו"ר פרי יגאל
  שבאה עצומה הצלחה נחלה ההשתלמות בהתנדבות. שיינמן אבי עו"ד העביר אותה והעצמה חזון ושאבנ

 כל אל שיצא באימייל וכן במגזין  מופיע מפורט מידע שנתקבל. משוב באמצעות היתר, בין  ביטוי לידי
 וכהוז לתקופה אחת שנפגשת הרכבים מנהלי של גדלה, קבוצה לבנות הוועדה  בתכנית ההרכבים. מנהלי

 נוספים.  מקצועיים ונושאים וחזון העצמה בנושא להשתלמויות
  

 מיל"ה:  של  החדש  המגזין
 גם נעשתה האדום הים סובב אירועי לקראת החדש. המגזין הפקת הצלחת על דיווח )מנכ"ל(, גנג רון

  ,צבע כתבות שלל כולל המגזין האדום. הים סובב  זמר לפרויקט ברובו יחולק והוא קשיח בפורמט הפקה
  האחרונים. המגזינים בשלושת שהוצגו נושאים וכן הכנס תכנית לאילת, שמגיעים ההרכבים על זרקור

 מיל"ה. ושל ההרכבים של מהפעילות חלק משקף והוא לגאוה מקור הינו העת כתב
  

 הזמרייה: 
 לכן, קלה. במוזיקה עוסקת שהזמרייה ראשונה פעם זו מיל"ה. לזמרי ומותאמת קפלה-לא השנה מיועדת
 סינגרס הסווינגל מזמרי השתלמויות לקבל המעוניינים וזמרים, הרכבים שיגיעו ומתבקש מאד מומלץ

 במגזין.  פרטים  הקרובים. בימים ויפורסמו עממיות העלויות ביותר. הגבוהה ברמה קפלה-א והופעות
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 הוד:  עין
  ויהיה מקהלות יביא רן-לב מנשה יהודית. למוזיקה תוקדש השנה פעמי. -חד באופן ישתנה הפורמט

 במגזין.  פרטים  גרטרוד. בבית נבל  נגני שישולבו יתכן פיינטוך. אבי עם להפקה שותף
 

 הבאה. בישיבה יימסר  דיווח גוברין: בית פרויקט
 הבאה. בישיבה יימסר דיווח הצעירה: מיל"ה וועדת

 
 הבאה:  הועד ישיבת
 בהקדם. חוזר באימייל הגעה לאשר יש .11:30 עד  09:30 שישי יום  1.5.15 לתאריך נקבעה

 
 חופשי:  דיון

  חלק ידי על במקהלות  התומכים  תקציבים בוטלו של  האחרונה, בעת ונמשכת מתגברת מגמה על נמסר
  עמותה להקים ונאלצים סגירה בסכנת נמצא הרכבים מספר כי נמסר מקומיות. רשויות בהן מהמוסדות

 לשרוד. מנת על
 מהעיריות תמיכות כספי ולהשיג בנושא לטפל כעמותה, עצמה על תיקח מיל"ה לפיה הצעה הועלתה
 התרבות. וממשרד השונות

 וועדה.  באמצעות פעילות המחייב וחשוב עקרוני עניין  בנושא רואים הנוכחים
 שתוקם. וועדה בראש  יעמוד קלינגר יאיר  כי הוצע

 נכונותם. על יודיעו ו למיל"ה יפנו זו חשובה בוועדה חברים להיות המעוניינים אנשים כי הוחלט
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