פרוטוקול ישיבת ועד מנהל מיל"ה ואספת מליאה מיום 016..60.92
ישיבת ועד מנהל התכנסה במשרדי מיל"ה בהוד השרון בשעה  .1:..בהשתתפות נבחרי הוועד
נכחו :מנהלים מוסיקליים  -הדס שטורמן ,יאיר קלינגר ,אמיר רוטשילד ,מנשה לב רן ,אלכס אשד ,שי בן יעקב.
חברי חבורות הזמר  -מיכל פישר ,איציק תבור ,רונה ענבר ,יגאל פרי ,גרסיה אוחיון.
נציגי ציבור – יעקב שרייבמן ,אבי פרידמן ,גלעד דקל.
נציגי ועדת ביקורת – יצחק רודיטי ונורית מנגן.
נעדרו:
מנהלים מוזיקליים – רפי זליג ,איתי לב ,יוני שחם
חבורות זמר – אריה ורד
אבנר בן ארי – יו"ר ועדת כספים
משתתפים נוספים:
רון גנג – מנכ"ל ,רחלה רוזנברג – מנהלת תפעול.
נושאי הישיבה
.1
.3
.3
.4
.5
.6

תקציב  – 3818דיווח ועדת הכספים
תפעול מחוזות – דיווח יגאל פרי
תפעול ועדות מיל"ה
תקנון ונהלים – הגבלת זכות הצבעה ,רצף פעילות
אירועי מיל"ה – דיווח רון גנג
שונות – יוזמות לשת"פ (עמותת שרים בגליל) – דיווח רון גנג

מהלך הישיבה:
עדכונים וסקירה:
אבי פרידמן ,יו"ר מיל"ה ,פותח במספר עדכונים:
 .1כספי התמיכה ,שהובטחו עדיין לא הועברו ע"י משרד התרבות .אנו נמצאים בקשר איתם ומקווים לקבלם
בקרוב.
 .3פרסומי מיל"ה אינם מגיעים לכולם .צריך לבחון אמצעי הנגשה פרסום נוספים המתאימים לאופי החברים
וגם לאפשרויותיהם ה"דיגיטליות".
 .3מיל"ה הינה ארגון הגג לגופים ויוזמות נוספים בתחום השירה הווקאלית .על הארגון להמשיך להפעיל
יוזמות ולפעול להרחבת שיתופי פעולה עם מיל"ה .ככל שמיל"ה תמותג בלב העשייה התרבותית כארגון
הגג ,גם גופים קטנים יותר יוכלו לקבל תמיכות באמצעות מיל"ה.
רון גנג הציג מצגת בנושא מתנדבים בהשראת סופ"ש למתנדבים ומנהלי הרכבים ,אשר התקיים בראשית יוני
ביסוד המעלה .רון הציג שת"פ עתידי עם קרן רעיה שטראוס ובסיועה של נעמי פארן להרחיב את ארועי האון
סטייג' בשנה הבאה לגליל המערבי .וכן יוזמה להרחיב את ארועי הא-קפלה בשדה בוקר לאירוע בינלאומי
שיכסה ישובים נוספים בדרום .לגבי השתלמות המנצחים ,האחריות לכך תועבר לשלוחת  RAMAבהולנד
בניהולה של המנצחת מרל מרטנס.
גלעד דקל ,נציג ועדת הכספים במקום אבנר שהודיע על העדרות .כיום פועלים מול תזרים ידוע בכל רגע נתון.
ישנם נהלים קבועים לתפעול הכספים .תקציב  3818עומד על ( ₪ 3,375,566כולל כספי התמיכה שעדיין
לא התקבלו) כשמתוכם ההוצאות  .₪ 3,333,487בסוף השנה צפוי להשאר עודף של כ .₪ 58,888
בנושא הביטוחים ,הוכנס ביטוח דירקטורים לכל נבחרי הוועד וכן ביטוח צד ג' לכל חברי מיל"ה הרשומים.
לפיכך חשוב שכל הרכב ,שנרשם לעמותה יעביר רשימה שמית.
אורי בראל ,גזבר מיל"ה הוסיף ואמר כי גופי מדינה מעבירים באיחור את התמיכות ,דבר היוצר קשיים
תזרימיים נקודתיים.
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אבי פרידמן מבקש להתניע את פעילות ועדות מיל"ה לאחר שגובשו חברי הוועדות ונשלחו לכולם המינויים.
יגאל פרי עדכן בנושא תפעול מחוזות .מסר כי בתחילת חודש יוני התקיים סופ"ש למנהלי הרכבים ,מחוזות
ומתנדבים .מטרת הסופ"ש הייתה להעניק כלי עבודה למתנדבים בפעילותם .המנחה ,אורית פרי ,העביר
הרצאות וסדנאות בנושא ניהול והעצמה .המשתתפים נחלקו לקבוצות עפ"י המחוז אליו הם שייכים והציעו
מיזמים שונים .לאחר החגים יתקיים מפגש נוסף להנעת המיזמים השונים.
תיקונים דרושים בתקנון מיל"ה:
 .1התקנון הקיים הינו סטנדרטי עפ"י רשם העמותות .היות והתברר כי יש פרצה בתקנון שעלולה לאפשר
לקבוצת אנשים להשתלט על העמותה ,יש להכניס תיקון לפיו רק מנצח ,זמר חבר מיל"ה יוכלו להצביע
ולהשפיע.
 .3על התקנון לקבוע כי יו"ר שסיים תקופת כהונה ואינו מכהן עוד כיו"ר ,ימשיך להיות חבר בוועד המנהל
בעמותה לאחר פרישתו לתקופה אחת (שנתיים) מתום כהונתו.
 .3האסיפה הכללית הקודמת אישרה הוספת חבר ועד בכל קטגוריה .לפיכך ,יש לערוך השינוי בהתאמה .
נערכה הצבעה  -הוועד המנהל אישר פה אחד את השינויים .

עמותת "שרים בגליל"

לבקשת חברים ,העלה אבי פרידמן את נושא עמותת "שרים בגליל" .מיל"ה מעוניינת לטפח ולשמר את הזמר
העברי בישראל ומברכת כל יוזמה בתחום .עמותת "שרים בגליל" בניהולו של דני עמית מנצלת את הפלטפורמה
של מיל"ה ללא תיאום עימה ,ולמעשה נעשית פניה למנצחים וזמרים חברי העמותה .נעשו ניסיונות שונים ובהם
נסיון של רון גנג ויעקב שרייבמן להגיע להסכמות עם דני עמית בפגישה (תרשומת הפגישה מצורפת כנספח 1
לפרוטוקול) .חרף אלה עולה ,כי מטרות עמותת שרים בגליל ,זהות למטרות מיל״ה כפי שמופיעות בתקנון
העמותה כגון :פעילות ווקאלית מעשירה לחבריה.
הוברר כי זוהי התארגנות עם מטרות דומות .העובדה שההתארגנות קמה בצפון – חסרת משמעות שכן,
הפעילות מיועדת לכלל המקהלות בארץ  -אימיילים שיווקיים נשלחים לכל חברי חבורות הזמר ומנצחיהם -
מפתים אותם לבוא לפעילות על בסיס מחיר נמוך מזה של מיל״ה בים המלח בעבור תכנית ותנאי הארחה
שונים .למעשה ,מוצג הפרויקט בכנרת כאלטרנטיבה לזאת של מיל״ה.
בכך אין יוזמה חדשה לשימור וטיפוח הזמר וכן אין הרחבה של חבורות למיל"ה.
עולה כי ההחלטה של דני עמית הינה שהפעילות תיעשה בכל מקרה וגם ללא תיאום עם עמותת מיל״ה .לא
במישור המועד ולוחות הזמנים ,לא במישור תכנים ולוגיסטיקה.
לפיכך ,התוצאה היא ,שמדובר להבנתנו ,בפעילות עצמאית שאינה קשורה למיל״ה.
אלכס אשד הביא את המלצת וועדת מנצחים" :הוועדה מכירה בכך שפעילות "שרים בגליל" פוגעת במיל"ה
ומציעה למיל"ה להציע פעילויות אטרקטיביות ליצירת תחרות" .לא נסכים להחרמת אירועים שמופקים מחוץ
למיל"ה .כל מנצח יפעל עפ"י שיקול דעתו.
יאיר קלינגר מסר כי הוא מתנגד למיזם.
אבי פרידמן עדכן כי בניגוד גמור להצהרותיו בפגישה עם רון ושרייבמן ,הרי אפילו בבוקר יום הדיונים נשואי
פרוטוקול זה ,פנה דני עמית למנצחי מיל"ה ואף פרסם בעמוד הפייסבוק של העמותה .עולה כי מדובר בארגון
אשר דרך פעילותו פוגעת במקום לעודד יזמות ראויה .לפיכך ,לא ניתן להכיל את התופעה בדרכי פעילותה.
יענקלה שרייבמן חיווה דעתו לפיה אין מקום לוואקום .לכן יש לבחון גם היבט זה .מבקש לא להכנס לחרמות.
לחזק את נקודות החולשה.
נערכה הצבעה בה הוחלט ברוב דעות וללא מתנגדים להעביר הנושא לטיפולה של וועדת האתיקה.
אבי פרידמן ,עו"ד – יו"ר מיל"ה

רשמה :רחלה רוזנברג
לוט :נספחים
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