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 בדיון השתתפו: 

: אבנר בן ארי, יעקב שרייבמן, גלעד דקל, אבי פרידמן, רונה ענבר, אסנת שפיר, מחברי הועד המנהל

 יונה פדידה, יגאל פרי, מיכל פישר, רפי זליג,  

 : רון גנג , רחלה רוזנברג, קרן רוטמן.  מהנהלת העמותה

 : איציק,  מועדת ביקורת

 נאווה מורגנשטרן,  : מחברי העמותה

 ילד, הדר זלטין, אמיר רוטשילד, רוני יובל, עדי רון, משה ניר, אמיר רוטש נעדרו:

 ".קורונההם והערכות ליציאה מ"צל עידכוניעל סדר היום: 
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 סקירת מנכ"ל )על הרכבי מקהלות "הזמיר" במסגרת מיל"ה ופעילותם(  .2

 תמונת מצב כספי מיל"ה והערכות להמשך פעילות .3

 מחוזות ומנהלי הרכביםפעילות ועדת  .4

 ושונותדיון   .5
 

 מהלך הדיון: 

בהבעת תודה והערכה לרחלה וקרן, לרון ולמתנדבים שפעלו ללא לאות בתקופת הקורונה    הישיבה נפתחה

 חרף הסגרים והמגבלות . 

בועד  להגיע אף מנצח. חרף העובדה, שמשקלם  לא הצליח  הובעה אכזבה קשה מהעובדה שלישיבה 

 המנהל הוא מכריע. זאת, על אף שיתוף הפעולה שמובילים רון ועדי .  

   הועד פונה לועדת המנצחים ומדגיש כי שיתוף הפעולה חיוני גם לצדדים המקצועיים וגם לצדדים הכלכליים. 

   סקירת יו"ר  . 1

חיים, של   בגדר הישרדות של חפצי  כמעט  ה"קורונה" התאפיינה במשימה שהיתה  שימור הזמר  שנת 

הודגש הצורך החיוני בשמירה על קשר בין החברים, שיתופי פעולה חיוניים עם החברים    . העברי לדורותיו

ותרבות ברשויו גורמי חברה  ועם  ת  והמנצחים כמו גם אחיזה בקשר עם משרד התרבות על שלוחותיו 

השונות. תקופה של המשך "שמירה על הגחלת" כמעט בכל מחיר. כדוגמת הפעילויות המצולמות הנהדרת 

בבית "מזרח מערב", בגבעת התחמושת, בבית פליציה בלומנטל, הפעילות הבלתי פוסקת מול משרד 

 התרבות והשאיפה הבלתי נעצרת להשיב את חדוות השירה למי שנאלצו להתנתק במהלך השנה. 

ממידע שנמסר לנו, רבות מהעמותות נאלצו להפסיק כליל את פעילותן ולא ברור אם יוכלו לשוב. כעולה  

 במיל"ה החלטנו לעשות ככל הניתן כדי לשמור על מיל"ה והחברים.

תודה לפעילים המתנדבים, למנצחים הנאבקים גם כלכלית ולעובדות הנהדרות שחרף החל"ת יצאו מגדרם 

ולקיום התשתיו למיל"ה  על  לסייע  ומחוזות  מרחבים  ולועדת  הכספים  לועדת  למנכ"ל  מיוחדת  תודה  ת. 

 ההרתמות. 

  שלחבורות ומנצחיהן, באמצעות הפלטפורמה  הנועדה להמשיך ולטפח את     2021פעילות מיל"ה בשנת  

 ובמצב של חזרה לפעילות פרונטלית.  מיל"ה



 ים ובקיומם הפרונטאלי של הקושי הדיגיטלי בשנה האחרונה העצים והדגיש  את הצורך בארועים השונ

בתקווה כי  תחושה בוערת זו בליבות כולם, מעודדת    בחו"ל.ומפגשי מוסיקה ושירה בינלאומיים, בארץ  

 לקיים בהקדם השיבה יחד ובמאמץ משותף, לחיים נורמליים. 

תכניות   הצעות,  אודות  בכתב  סיכומים  לשלוח  וכן  פעילות  לחדש  הועדות  ראש  יושבי  מכל  ומבקש  שב 

 ה ופעילות ככל שהתקיימה. העבוד

 : סקירת מנכ"ל . 2

"זומיל"ה" שזכתה למאות   יצרנו את  ולשימוש באמצעים דיגיטליים.  שנת הקורונה הביא לשינוי חשיבה 

רבות של צפיות והשתתפות, שיתפנו ארועי זמר באמצעות הנחייה של יורם רותם, השתתפות אמנים, 

שים ללא קהל בסיוע מערכת צילום והקלטה שהביאו  שילוב הרכבים  והפקה טכנית מוקפדת. בצענו מפג

 להצלחה אדירה של המופעים ושל האפשרות לשדר את המפגשים ברשת התקשורת.  

התאמנו תכניות להוראות הקורונה ואנו בוחנים שורה של שיתופי פעולה    2021במסגרת הערכות לשנת  

רים ומצטלמים" בבית פליציה בלונטל.  וארועים שטרם גובשו. עד כה הכנו תכניות בהן, בחודש אפריל, "ש

בבית ליד, שני סבבים של הופעות חבורות    22בחודש מאי יתקיים מפגש הופעות חבורות באנדרטת ה  

בגבעת   הישראליות  הזמיר  חבורות  של  מסכם  ומופע  סיורים  יום  בניה,  במושב  בקרדו  כוסית  והרמת 

ופ"ש של סדנאות ומוסיקה בשדה בוקר ומופע  התחמושת. בחודש יוני יתקיימו סיור וכנס שנתי בקצרין, ס

הרכבי מיל"ה במבצר הצלבני בגן הלאומי עין חמד. באוגוסט תשתתף מיל"ה בזימריה באולמות האבירים.   

בחודש   מיל"ה".  "סולם  במסגרת  ותעודות  מחו"ל  שיפוט  עם  הרכבים  תחרות  תתקיים  נובמבר  בחודש 

מיל"ה נערכת לקיים את כנס סובב ים    2022ינואר  דצמבר יתקיים כנס החנוכה בטירת הכרמל. בחודש  

 המלח בהרכב אמנים מתוכננות הופעות עם אמנים.  

 תכנית זו מהווה בסיס אשר יורחב בהתאמה לאפשרויות ולהוראות הרשויות בהקשר לקורונה.

הפעילות  נמשכת  בישראל  הקורונה.  עקב  בארה"ב  כליל  פסקה  זו  הזמיר,  מקהלות  לפעילות  באשר 

בגבעת  במאמצים   והופעות  בסיור  ויסתיים  דוד  מגדל  בחומות  שיחל  כנס  ייערך  מאי  ובחודש  רבים 

 התחמושת.   

 תמונת מצב כספי מיל"ה והמשך פעילות  . 3

מודה לחברי הועדה על שיתוף הפעולה ועל הקשר הכמעט יומיומי למעקב ומניעת חודל פרעון. הקפאת 

תחילת הכניסה להפסקת הפעילות היו למעלה מ  הפעילות הקפיאה גם את הקופה. התחייבויות מילה ב

₪ בהם חוב גדול לקשרי תעופה ולזמרים שנרשמו לארועים בארץ ובחו"ל. ההחלטה לשרוד   400,000

עבור   ששילמו  לחברים  החובות  של  חלקי  ולו  פרעון  לצורך  התמיכה  בהעברות  שימוש  לעשות  הביאה 

  100,000ון הגיע אמש. יתרות החוב נמוכה מ  פעילויות שלא יצאו לפועל ולספקים. סכום התמיכה האחר

 ₪ .     ₪43,000 בהם לקשרי תעופה 

יחד עם היו"ר נרתמו באופן מעורר  ולחברי הועדה אשר  וקרן  יש מחוייבות גדולה להודות לרון, רחלה 

הערכה להשלים את כל הדיווחים לרשם העמותות ולמשרד התרבות כדי לאפשר המשך הערכות לשנה 

בישיבות הועד הקודמות לרבות  להסדרת מורשי חתימה כפי שאושרו  מו ההליכיםלהין היתר, יוש הבאה.

 הם בתיה מורבצ'יק ואבי פיינטוך. ש ,כברשהוסרו הסרת חותמים ישנים 

 



 

   פעילות ועדת מחוזות ומנהלי הרכבים .4

נמסר כי נשמר וטופח הקשר עם כל המחוזות. מאחר ואותר קושי תפעולי במקומות בהן יש חבורות רבות  

או מרחקים, נערכה פעילות לארגון ופיצול של מרחבים נוספים בתקווה כי המנהלים יוכלו לתפעלם באופן  

בכל מחוז ימונה "מנצח מלווה" אשר יפעל בשיתוף עם נמסר כי חרף החשיבות וההסכמה ש  יעיל יותר.  

 הנהלת המחוז, טרם נעשה דבר בעניין. צופה שבאפריל מאי נוכל לפתוח בפעילויות.

 דיון והצבעה  .5

במהלך הדיון החפשי העלו הנוכחים על נס את הצורך לשוב מהרה לפעילות בכל התחומים. בהקשר זה,  

מחבורות מיל"ה לפני הקורונה יצרו קשר   40%ות באשר, כ  נמסר עדכון ממנו עולה כי מורגשת התעורר

לצורך  ההרשמה  בבונוס  שימוש  עשו  שנרשמו  מהחבורות  כרבע  כי  דווח  כן,  כמו  ההרשמה.  לצורך 

 השתתפות בארועים שהופקו במהלך התקופה.

לגבש   הוצע  ההעפלה.  למוזיאון  חבורות  להביע  שמטרתה  מורשת"  "זמר  במאפייני  פעילות  על  נמסר 

נת לתפעול קשר בזום גם לאחר הסרת המגבלות. הודגש הצורך לפעול להרחבת הקשר בין חבורות  מתכו

באמצעות  ולהפעילו  הרשויות  עם  לשת"פ  מאורגן  באופן  לפעול  ההצעה  הועלתה  למחוזות.  מעבר  גם 

המחוזות. במהלך קשר זה מוצע להפיץ דפי מסרים אודות מיל"ה באמצעות המחוזות. להעלות באתר  

 ופעי חבורות במסגרת הפניה למורשת באתר. מיל"ה מ

רעיונות. עלו ספקות באשר  ולהעלות  חברי הועד התבקשו להפעיל את הועדות, להכין תכניות עבודה 

 ליעילות הרחבת מספר המחוזות במקום פעילות מואצת מול הרשויות באיזורי המחוזות עצמן. 

באמצעות מיל"ה ובהן ביטוח לחברי מיל"ה   הוצע לסייע בהכנת דף מסרים במדגיש את יתרונות הפעילות

ולמנצחים בהופעות, מתן אפשרות ליטול חלק בארועים בהם יש עלויות לוגיסטיות, האפשרות לפעול גם  

 בניהול הארגוני והכספי באמצעות מנגנון מיל"ה וכיו"ב. 

ול ולמעשה הועלתה הסוגיה לפיה שנת הקורונה היתה שנה אבודה בה לא התאפשר כלל לחברי הועד לפע 

מאז הבחירות פעילותם היתה משותקת. לפיכך, יש מקום להפעיל מנגנון שיאפשר למצות את התקופה  

 שהייתה מיועדת לפעילות. 

לאפשר   כדי  יוני  בתקופת  לקיימה  ומוטב  האבודה  חרף השנה  כללית  אסיפה  לקיים  צורך  יש  כי  נמסר 

 עול התמיכות מול משרד התרבות.הערכות והכנת מערך הניירת הדרושה לאישור ניהול תקין ותפ

עוד העלו חברים את הצורך באיתור של מקורות כגון מפעל הפיס ואחרים והוצע להכין נייר עמדה למטרה 

 זו.

 הועלו להצבעה הצעות ההחלטה:

 לפעול במלוא המרץ לחידוש פעילות הועדות   .א

 השנה האבודה להמליץ לאסיפה הכללית לדחות את הבחירות בשנה כדי לאפשר פעילות במקום  .ב

 להפיץ לחברים תכנית ארועים קיימת ולפעול להרחבתה בהקדם. .ג

 הוחלט: לאשר פה אחד . 

 הישיבה נסגרה בתודות ובאיחולים להתחדשות מהירה . 

                                                                                                                   

 אבי פרידמן, יו"ר                                                                                                         


