אסיפה כללית  29יולי 2021
נערכה באולם מרכז אמנויות הוד השרון
נכחו :יגאל פרי ,אסנת שפיר ,אבי פיינטוך ,איציק תבור ,מיכל פישר ,נורית מנגן ,נאוה מורגנשטרן ,אבנר
בן ארי ,יענקל'ה שרייבמן ,בועז קביליו ,ג'יני רבין ,רן אדלר רו"ח ,עדי רון ,יאיר קלינגר ,אמיר רוטשילד,
מוטי אשכנזי ,רחלה רוזנברג ,קרן רוטמן ,רון גנג ,יונה פדידה ,אבי פרידמן.
מהלך האסיפה:
 .1בשעה  10:00לא נכח קוורום ולפיכך הוכרז על דחיית פתיחת האסיפה לשעה 10:30
 .2האסיפה נפתחה בדיווח יו"ר שכלל מידע בדבר המשך קיומה של מיל"ה בעקבות ההקפאה
שנגזרה בתקופת הקורונה ,העדר אפשרות למימוש תכנית העבודה ,העדר הכנסות והקושי
בפרעון חובות ,מערכת הקשר מול משרד התרבות בנושא התמיכות ,אפשרויות פעילות בתקופה
של משברים פוליטיים ,חוסר משאבים ומצוקה כלכלית שהביאו גם לשינוי בנוהגי הצריכה
והקדימויות השונות  .והכל תחת החשש להפחתה בתמיכה בתרבות עד להעדר תמיכה.
 .3בתום התקופה שמח לבשר בשם הועד המנהל כי מיל"ה הצליחה לצלוח את התקופות הקשות
עד עתה ולעמוד בכל התחייבויותיה.
 .4על הועד המנהל לגבש תכנית עבודה עדכנית ולתור אחר יצירתיות בעקבות השינויים שהביאה
הקורונה .זאת יחד עם ההכרח ל"שנות דיסקט" בכיוון של התקרבות לדור הצעיר ושילובו.
 .5מנכ"ל מיל"ה דיווח על היצירתיות והארועים אותם הצליח הארגון להוציא אל הפועל למרות
הקשיים והמגבלות ובהם "מצטלמים ושרים" ,מופעי והקלטות זום ,פעילויות זומיל"ה ,גבעת
התחמושת ,גנים לאומיים ועוד.
 .6יו"ר ועדת הכספים הודה לחברי הועדה ולצוות הסיוע .דיווח על הקשיים בפניהם ניצבה מיל"ה עם
הפעלת החל"ת ושיתוק חלק גדול של הפעילות כאשר העמותה עמדה בפני מצבת חובות בהיקף
של כ  360אלפי שקלים .בימים אלה ,הביאה פעילות מאומצת של העמותה להחזר ועמידה בכל
ההתחייבויות לרבות השבת העובדות מחל"ת.
 .7לנוכח אי הודאות בעקבות התפרצות מוטציות ,מציע להעמיד את התקציב על סך שך  2.4מיליוני
 ₪ולאשר לועד המנהל גמישות של עד  15%בגובה התקציב ובתוך הסעיפים.
 .8נערכה הצבעה והוחלט פה אחד לאשר את התקציב כמוצע.
 .9רואה החשבון רן אדלר הציג את הדוחות הכספיים לשנת  2020וציין כי בקר את הדוחות ומצאם
תקינים חרף העובדה כי קבל את הביקורת באמצע השנה ונאלץ להתמודד עם הצורך בהתאמות.
 .10יו"ר ועדת ביקורת דיווחה על ההליכים והתנאים בהם נאלצה העמותה לפעול בתקופת הקורונה
וציינה את פעילותם של ממלאי התפקידים השונים .כמו כן נבחנו הדוחות הכספיים והועדה
ממליצה לאשרם.
 .11בהצבעה אושרו הדוחות הכספיים פה אחד.
 .12בהצבעה אושר פה אחד מינוי רואה החשבון רן אדלר לשנה נוספת .
 .13נערך דיון בשאלה האם יש לדחות את קיום הבחירות בשנה נוספת לנוכח העדר פעילות ועדות
ב"שנת הקורונה האבודה".
 .14בהצבעה ,בהתנגדות  2חברים ובתמיכת  14חברים ,הוחלט לקיים את הבחירות עד תום
שנת .2021
 .15הועד המנהל התבקש לבחון אפשרות של קיום בחירות באמצעות האינטרנט.

אבי פרידמן ,יו"ר מיל"ה

 29יולי 2021

