6.12.2019
הנדון :פרוטוקול אסיפה כללית וועד מנהל 6.12.2019
במרכז האמנויות – הוד השרון
נוכחים :מרטין לוקסנבורג ,מיכל פישר ,נורית מנגן ,אלכס אשד ,גרסיה אוחיון ,רון גנג ,הדר
זלטין  ,יוני שחם ,יגאל פרי ,רונה ענבר ,אריה ורד ,אסנת שפיר ,ריקי ורצניקוב ,גלעד דקל ,רפי
זליג,
איציק תבור ,בתיה מורבצ'יק ,רחלה רוזנברג ,יואב בראל ,אבנר בן ארי ,יונה פדידה ,אבי
פיינטוך ,מיכה ארזי ,שרה טל ,אברהם טל ,בתיה פרבין ,קרן רוטמן ,אבי פרידמן.
אבי פרידמן מציג את סדר היום:
 .1עדכוני הועד המנהל  2019ותוכנית עבודה 2020
 .2דו"ח מנכ"ל – תכנית עבודה ואירועים 2019/20
 .3דין וחשבון ועדת כספים ,תמיכות משרד התרבות,
 .4אישור הצעת תקציב 2020
 .5ועדות מיל"ה
 .6שונות
 .7דיווח תוצאות הבחירות
מהלך האסיפה:
במסגרת עדכוני האסיפה והועד ,נמסר לנוכחים:
 התקבל אישור "ניהול תקין" של רשם העמותות ,לשנתיים הקרובות מראש. משרד התרבות עדכן כי החשכ"ל הקפיא את התמיכות לשנת .2020 באשר לשנת  2019אושר כי יועברו למיל"ה כ  200,000שקלים מתוך תכנון של כ. ₪ 300,000
 פעילות הועד המנהל משקפת שילוב ושיתוף פעולה באשר הוא מבוסס על 3קקטגוריות :מנצחים ,זמרים ונציגי ציבור המורכבים מבעלי השכלה או הכשרה
משפטית ,חשבונאית או כלכלית וביכולתם לתרום מנסיונם .
 נמסר כי במסגרת תימשך מדיניות הועד המנהל של טיפוח מקצועי  -יוצריםומבצעים ,של הרכבים לפיתוח וטיפוח תרבות המוסיקה הווקאלית ,טיפול בצעירים
ופריפריה  -קשרי קהילה ונוער וכן קשרי חו"ל  -עידוד סינרגיה למפגשים בינלאומיים.
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תכנית העבודה לשנת :2020
המשך שת"פ והעמקה  -זמיר ,אמ"י ,אינטרקולטור – תחרות ארצית לדיפלומה,
"ארוויזיון" מקהלות,
חיזוק וטיפוח קשרים  -משרד התרבות והספורט.
מדור המוסיקה במשרד התרבות ( -חידוש פעילויות תחרותיות עם הרכבים מחו"ל).
מוכר בעולם עידוד השתתפות חבורות בחו"ל והזמנת חבורות לארץ.
שת"פ עם קרנות ומוסדות בפריפריה (רעיה שטראוס) ,אמריקן אקספרס.
חדשנות ערך פנימית – מחלקה קלאסית ,בי"ס לשירת מקהלה  .הפקות מקור של
חבורות ,גוספל ,ווקאלי,
לרגל מלאות  20שנים למיל"ה ,יפעל הוועד להמשך מיצוב ומיתוג מיל"ה שהיא
המרכז הישראלי הישראלי להרכבי הזמר ,מובילת תרבות הרכבי הזמר הווקאלי
ומהווה את "הקול שלי" ( .)MY VOICE
בפני הנוכחים הוצג הלוגו החדש של מיל"ה
השתלמויות מקצועיות והכשרות – קורסים ,מפגשים וסדנאות
העשרת תרבות השירה בקהילה (ערבי וימי זמר)
פיתוח פעילויות חדשות – "שרים עם דובדבנים בחרמון" ,עידוד הזמר המסורתי דתי
במפגשים וכנסים.
כנס שנתי מרכזי ועידוד כנסים אזוריים
הרחבת פעילות מחוזות/מרחבים מיל"ה ,טיפוח ומפגשי העשרה והוקרה
למתנדבים.
אינטרנט טיפוח האתר והעמקת הקשר עם החברים באופן יזום ובשיטות "דחיפת
מידע" (.) push
פעילות להקמת אגודת ידידים.
ועדות מיל"ה לשנת :2020
עדת כספים
ועדת אתיקה
ועדת מנצחים
ועדת מנהלי הרכבים ,מחוזותו מתנדבים
ועדת כתב עת (מגזין)
ועדת אינטרנט ומדיה דיגיטלית
ועדת "מידע-נט" (ניוז-לטר)
ועדת קשרי חוץ
ועדת ביקורת
ועדת פרויקטים
ועדת ידידי מיל"ה
ועדת חברי כבוד והוקרה.

זמר דרך כפר הדר  ,33הוד השרון 4526394

מרכז ישראלי למקהלות ולחבורות ה
טל'09-7880032 :

יו"ר – עו"ד אבי פרידמן מנכ"ל – רון גנג
פקס 09-7880036 :דוא"ל mila.sharim@gmail.com

אתרwww.milachoirs.com :

 נמסר כי ועדת הכספים מאויישת ומורכבת מחברי הוועד המנהל וכי היא ועדהמקצועית בתחום הכספים וכלכלה.
החברים מוזמנים לפנות כדי להצטרף לכל הועדות האחרות.
פעילויות  2019ותכנון פעילויות 2020
רון גנג מסר סקירה מקיפה :
 פירוט של עקר אירועי  2019לפי חודשי השנה במסגרת פעילויות : 2020 סופ"ש ים המלח בינואר ,עם הסווינגלס ושירי מיימון , סולם מיל"ה המתחדש בפברואר בשיפוט בינלאומי שיקנה לזוכים כרטיס השתתפותבתחרויות זמר סגורות בעולם במשך חמש שנים,
 ארועי "און סטייג'" בשחסות האינטרקולטור בחודש מרץ ,אליהם תגענה חמשחבורות מחו"ל .
 ארועי זמר בגבעת התחמושת בחודש אפריל סופ"ש ארוך במסגרת פסטיבל "קולות במדבר" במצפה רמון בחודש מאי .לפסטיבליגיעו הרכב מייז מהולנד ,קווין פוקס וז'ואה אמיר.
 ארוע האנדרטה בבית ליד במתווה מתחדש בחודש יוני. ארועי הזימריה בעכו בחודש יוני (כדי לחסוך התמודדות עם חום אוגוסט) ארועי טירת הערמל בחודש דצמבר. על כל אלה יתווספו ארועים במחוזות,בהם מפגשי זמר וארועים מקומיים נוספיםכגון ערבי זמר ,שישי בוו (בהוד השרון) וכיוב'.
 כי מה מצפה לנו ב .2020 סקר שיתוף פעולה פורה עם ארגון הלל שיתוף פעולה שנרקם בימים אלו עם ערית הוד השרון אשר יוביל לאירועים נוספים. במסגרת  20שנה למיל"ה – אירוע מיוחד בים המלח עם שירי מימון והסווינגלס. לא כולם מודעים לכך שחברי מילה והמנצחים מבוטחים בביטוח צד ג' בעת החזרותשלהם וההופעות (אשר מעדכנים את מיל"ה בהן מראש).
תקציב  2019ואישור תקציב 2020
יו"ר ועדת כספים אבנר בן ארי :
-

-

ועדת הכספים פעילה מאוד ומקיימת פגישות בתדירות גבוה על מנת לתת מענה
לשאלות ובעיות שנדרש להם פתרון .מקיימת מפגשים והעברת מידע בתדירות
גבוהה.
בודקת כל פרויקט לגופו ובמידה ויש בעיה פותרים נקודתית על מנת שלא יווצר
הפסד.
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שנת  2019הסתיימה בגרעוןשל כ  ₪ 189,000כאשר הוא נובע בחלקו הגדול מאי העברת
כספי תמיכות ובחלקו מארועים שלא עמדו ביעד הצפוי בצד החלטות לקיים ארועים
בהפסדים קטנים עקב חשיבותם לתרבות ולמטרות מיל"ה.

-

תקבע בקרוב פגישה של ועדת הכספים עם היו"ר ,המנהלים ועובדי מיל"ה כיצד נוכל
להתמודד במצב שלא תגענה התמיכות ואיך ניתן לצמצם עלויות.
באשר לתקציב  , 2020ההערכה בשלב זה הינה בי האומדן הזהיר ביותר יעמוד על
 .3מליוני  ₪וגרעון צפוי של  101אלפי  .₪זאת לנוכח העובדה שתכנית התקציב
המקורית עומדת על  3.6מיליוני  . ₪אלא אם יחול שינוי במדיניות הממשלה באשר
להעברת התמיכות וביכולת להפעיל ארועים בהיקף גדול יותר .

-

הצבעה לאישור תקציב  2020ותכנית העבודה:
ההצעה אושרה פה אחד בהשתתפות כל הנוכחים באולם.
תוצאות ספירת הקולות בבחירות:

 6נבחרים בקטגוריית מנצחים
•
אמיר רוטשילד
עדי רון
רוני יובל
רפי זליג
משה ניר
הדר זלטין
 5נבחרים בקטגוריית זמרים
•
יגאל פרי
אסנת שפיר
רונה ענבר
מיכל פישר
יונה פדידה
 4נבחרים בקטגוריית נציגי ציבור
•
אבי פרידמן
אבנר בן ארי
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גלעד דקל
יעקב שרייבמן
 5נבחרים לפורום (ועדת) מנצחים
•
oעדי רון
משה ניר
oהדר זלטין
יאיר קלינגר
שי בן יעקב

 3נבחרים בועדת ביקורת
נורית מנגן

בהצלחה לכולכם במשימות החשובות העומדות בפניכם לקידום מיל"ה

אבי פרידמן ,יו"ר מיל"ה

רשמה :קרן רוטמן
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