
 
 

 

 3/7/2022אסיפה כללית   – פרוטקול

, גלעד  , חיים פילצרמוריאל מנכ"ל, יגאל פרי, אבנר בן ארי, עזרא –יו"ר מיל"ה, רון גנג   –עדי רון נוכחים: 

דקל, ברכה, מיכל פישר, נאוה מורגנשטרן, ניצה, בועז קביליו, נורית מנגן, רוני יובל, ארז פריטל, ג'ני  

 רבין, אמיר רוטשילד, איתן גור אריה, עמית בר צדק. 

 רו"ח העמותה. –בנוכחות רן אדלר 

 מהלך האסיפה: 

 מבין חברי העמותה.  אסיפה ובחירת מזכירהובלת הל  יושב ראש בחירת  1

 יו"ר העמותה נבחר פה אחד להוביל את הישיבה.

 ניצה נבחרה למזכירת האסיפה וכותבת הפרוטוקול. 

 

 . מציג את סדר היום של האסיפה עדי רון,   –דבר יו"ר מיל"ה   2

 2022הקרנת סרטון תדמית על חצי שנה מינואר 

 עדכון קצר של עדי על החצי שנה החולפת. 

 

 ביקורת הדוחות הכספים.  ,רן אדלר   - הצגת דו"ח רואה החשבון של העמותה    3

 2021רן מציג את הדוחות הכספיים של 

  תומכת כספית בפעילות של  משרד התרבות והספורטהבסיס של הפעילות התנדבותית, 

 מיל"ה ווקאלוסיטי 

 הוצאות והכנסות של מיל"ה ושל ווקאלוסיטי. יש איזון בין 

 צורה נכונה ותקנית. העמותה מתנהלת ב

 

 



 
 

  תקציב שנה חולפת ותקציב מוצע לאישור.  –סקירת יו"ר ועדת הכספים    4

 בן ארי:   אבנר

 מגפת הקורונה.  הם שנים שהשפיעו כלכלית לרעה בשל 2021 -ו 2020 יםשנ

 עמדנו בזכות בחשבון הבנק באופן קבוע.  תתזרימימבחינה 

  91%מהאנשים לא הגיעו והחלטנו להחזיר כמעט את כל התשלום   50%מעל  –ים המלח 

 כדי לשמור על האנשים. 

 . כספי   מיליון ₪ מחזור 3רון והצוות מבקרים כל הוצאה, מבקש להעמיד את התקציב על 

 אבנר: מבקש לאשר את הדוחות הכספיים. 

 

 סקירת ועדת הביקורת   נורית מנגן, –יו"ר ועדת הביקורת   5

 2021ועדת הביקורת מתכבדת להגיש לכם את הדו"ח לשנת   :נורית

 )מצורף נספח( 

 2021עיקרי דו"ח ועדת הביקורת לשנת 

 היא השנה העשרים ואחת למיל"ה.  2021שנת 

, עו"ד אבי פרידמן עמד  2012רון גנג החל לכהן בתפקיד מנכ"ל מיל"ה בפועל באוקטובר 

 מונה פעם נוספת ליו"ר העמותה.  2017ובשנת  2012-2015בראש העמותה בשנים 

 מיל"ה קיבלה תאוצה בכל תחומי פעילותה. 

נבחר עדי רון ליו"ר העמותה והוא פועל רבות במלוא המרץ להעלותה על   2022בשנת 

 . דרך המלך לאחר האטה בתקופת הקורונה

בוטלו בגלל מחלת הקורונה שפשטה בארץ   2020הרבה מהתוכניות שתוכננו לשנת 

שבסופה חזרה מיל"ה לאט לאט   2021התוכניות שבוטלו המשיכו גם לובעולם כולו. 

ברובם דרך פלטפורמת   2021לפעילות. יש לציין שיחד עם זאת, התקיימו מגוון פעילויות ב

 הזום וחלק פנים מול פנים )עם מסיכות(. 



 
 

 רוב הפעילויות הן יוזמה של מנכ"ל מיל"ה שיצר יש מאין ואשר הפכו למסורת. 

 התקיימו בזום ונעשו מאמצים להמשיך לתפקד.  ישיבות ההנהלה

 עובדות המשרד יצאו לחל"ת וחזרו לעבוד כשהתאפשר. 

 המנכ"ל המשיך לעבוד כדי לתחזק את העמותה.

 חברי ועד התחלפו ולתפקיד יו"ר נבחר עדי רון.  4נערכו בחירות בעמותה.  2021בדצמבר 

"ח רן אדלר הוא רו"ח  העמותה החליפה רו"ח ובמקום משרד רו"ח פריידקס מעתה רו 

 העמותה.

  2021ועדת הביקורת מקבלת את הדו"ח הכספי ואת הדו"ח המילולי של הרו"ח לשנת 

 וממליצה למליאה לאשר אותם. 

 

 ועדת הביקורת ממליצה להמשיך לדאוג לגידול מס' החברים והגדלת התמיכות. 

 

 הצבעה והחלטה על אישור הדוחות הכספיים.    6

 לאשר את הדו"ח: יו"ר מיל"ה מבקש 

 חברים. 16 – ברוב קולות אושרו הדוחות הכספיים 

 

 ועדת הביקורת. יו"ר מיל"ה מציע לאשר את הדו"ח של 

 חברים.   16 –מאשרים ברוב קולות 

 

 אישור למינוי רואה חשבון לביקורת דוחות השנה הבאה   7

 מאשרים פה אחד את רו"ח רן אדלר. 

 



 
 

 מנכ"ל מיל"ה   ותוכניות קדימהסקירת מחצית השנה החולפת    8

 2022-2023מצורף נספח תוכנית  

 

 . נעילת האסיפה

 עדי רון 

 יו"ר מיל"ה 

 


