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 20.201.3הנדון: סיכום ישיבת ועד 

 

 

רוני יובל, אמיר הדר זלטין, יגאל פרי, רונה ענבר, אסנת שפיר, גלעד דקל,  יעקב שרייבמן, : מיכל פישר, ונכח

 אבי פרידמן., אבנר בן ארי, יונה פדידהרוטשילד, 

 

 מורבצ'יק, קרן רוטמן,נורית מנגן, רון גנג, איציק תבור, בתיה 
 

 בחירת יו"ר  -

 על סדר היום הצבעה לאישור יו"ר. נמסר כי קיים מועמד יחיד אבי פרידמן.  -

 לאשר פה אחד.    -הוחלט  -

 פעילות בועד המנהל  -

ברך את הנבחרים והנוכחים ובקש להבהיר כי על כל חבר שנבחר קיימת האחריות לקדם את  אבי פרידמן  -

 פעילות מחלה והזמר. כל חבר ועד התבקש לבחור ועדה בה יכהן וינסה לקדם נושאים על הפרק.  

 לנוכחים הובהרו מטרות העמותה תפקידי חברי הועד המנהל ואחריותם המשפטית.   -

 2020תוכנית העבודה לשנת 
 טיפוח מקצועי של יוצרים ומבצעים -

 קשרי קהילה ונוער –צעירים ופריפריה  -

 עידוד סינרגיה למפגשים בינל"א –קשרי חו"ל  -

 :מפרט רון גנג 

היא שנת מפנה מבחינת שמירה על הקיים עם נסיון לפתח אפיקים חדשים לזמרים צעירים יותר    2020שנת  -

 ווקאליים. וסגנונות שונים של הרכבים 

 . 2020ומה מצפה לנו ב  2019עבר על אירועי  -

 ואירוע נוסף  אירוע מיוחד בים המלח עם שירי מימון והסווינגלס –שנה למיל"ה   20חוגגים  -

 תקציב ופעילות וועדת הנכספים  

 אבנר בן ארי :

 נכנסו לבנק.   2019תמיכות שנת  -

ועמדנו בצורה כמעט מושלמת בתכנון התקציב שנקבע  צמצמנו את הגרעון משמעותית בשל קבלת התמיכות  -

 מראש. 

כל פרויקט השנה יבדק בצורה דקדקנית, כמו כן תתקיים פגישה משותפת של כל העוסקים בדבר על מנת   -

 לצמצם עלויות שנתיות. 

-  

 שונות 

מיכל פישר בקשה לקיים דיון באחת נישיבות הקרובות בנושא דרכי הצבעה ובין היתר שימוש ביפויי כח  -

 בבחירות האחרונות.  

ת אישור הועד. דברים אלה אמורים גם לגבי שינוי צורת הבחירות, באופן ונוהובהר כי החלטות בענין זה טע -

 שיתן מענה גם לרחוקים פיזית. 
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-  

 דיון ולהתייחס לסיכונים בהקמת בית ספר למוזיקה.  יעקב שרייבמן ביקש לקיים -

-  

 בתיה מורבצ'יק מסרה על החלטתה לסיים את פעילותה במיל"ה אותה החלה יחד עם רון גנג . -

נמסר כי הועד מקבל בצער את הודעתה ומודה לה על פעילות רבת שנים ועתירת ידע. הוועלתה אפשרות   -

 לבחון בעתיד שיתוף פעולה בדרך אחרת. 

 ישיבת הועד הבאה 
 

. כאשר הישיבה הבאה צפויה בסוף חודש פברואר או 2020נמסר כי קיים תכנון למועדי ישיבות לשנת 
 בסמוך. מועדי הישיבות יופצו בידי רון גנג.

 
 
 
 
 

 אבי פרידמן, עו"ד 
 

 יו"ר מיל"ה   
 
 
 
 
 

 רשמה: קרן רוטמן
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