פרוטוקול ישיבת ועד מנהל מיל"ה מיום .1..2..8
הישיבה נערכה במשרדי מיל"ה בהוד השרון בשעה .39.
נכחו :מנהלים מוסיקליים  -רפי זליג ,יאיר קלינגר ,שי בן יעקב
חברי חבורות הזמר  -אריה ורד ,יגאל פרי ,מיכל פישר ,גרסיה אוחיון.
נציגי ציבור – אבי פרידמן ,גלעד דקל.
נעדרו:
מחבורות הזמר – ענבר רונה..... ,
מהמנהלים המוסיקליים – מנשה לב רן...... ,
מנציגי הציבור – יענקלה שרייבמן
מועדת כספים – אבנר בן ארי
משתתפים נוספים:
רון גנג – מנכ"ל ,בתיה מורבצ'יק ,איציק ,יונה פדידה,
נורית מנגן ,איציק רודיטי – ועדת ביקורת.
אורי בראל  -גזבר
סדר היום:
דיווח
תקציב 3808
תפעול ועדות
תפעול מחוזות
אישור לוגו חדש
תקציבי מפעל הפיס
נהלים
שונות
מהלך הישיבה
אבי פרידמן יו"ר הועד המנהל ,הודה לנוכחים על ההשתתפות והפעילות החשובה .דיווח על המשך תנופת
הצמיחה והרחבת מותג מיל"ה ומטרותיה.
מסר כי הגידול בתקציב והיקפו מעידים על התפתחות בכיוון נכון .לצורך ראיית התמונה הכוללת כפי שתובא
בידי ועדת הכספים ,בקש להקדים ולציין כי מיל"ה ממלאת תפקיד חשוב ביותר כגורם המאגד ומאחד את
החברים וגורמי הזמר העברי .
יש חשיבות רבה מאוד למיתוג ולסיוע במוכנות לשיתופי פעולה עם משרד התרבות ,רשויות מקומיות ,מפעל
הפיס וארגונים בינלאומיים .מיתוג זה עולה בין היתר מהגדרת הפעילות לשימור וטיפוח הזמר העברי והמוזיקה
הווקאלית בכלל .בין היתר ,באמצעות היקף וריבוי של פעילויות באזורים שונים של הארץ לרבות הפריפריה.
היקף האירועים השנתי המגיע כיום למעל  058פעילויות ,מצריך מערך מפותח של ניתוח ובקרה על המקורות
ודרכי השגתם.
לפיכך ,תכנית העבודה שאושרה ,כוללת כ 38 -אירועים מתוכננים המנוהלים בידי מיל"ה לרבות החשיפה
הכספית ,המביאה לעיתים לצורך בסבסוד אירוע מסוים מתוך אירוע אחר כמתאפיין בפעולות תרבות בכל
העולם.
בנוסף לפעילויות אלה ,משמשת מיל"ה בסיס ועוגן לפעילויות רבות שכוללות מעורבות מעטה של מיל"ה
בחשיפה כספית והן יזומות בידי מנהלים מוסיקליים ,חבורות ואירועים מקומיים בישובים שונים.
פעילויות אלה מקבלות גם "במה" ו"לוח מודעות" במיל"ה מהסיבות הבאות:
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ביצוע הפרסום מסייע לחבורות הן במיתוג שלהן והן במידע אודות פעילויות שלהן ומביא לעיתים קהל שומעים
נוסף.
מתן כיסוי ביטוחי (צד ג') לחברי מיל"ה המופיעים .בהתאם לפוליסת הביטוח של מיל"ה ,זכאים החברים
לכיסוי כאמור בהופעותיהם .עיגון רישום ההופעות נעשה בין היתר באמצעות הפרסום.
מיתוג מיל"ה כארגון של ארגונים מתאפשר גם באמצעות הפצת היקף הפעילויות והמופעים בפני משרד
התרבות ,מפעל הפיס ,גורמים מוניציפליים ,גורמים בינלאומיים וכיוב.
טיפוח הרוח החברית נעשה כאשר חבורות יכולות להסתייע בתשתית של מיל"ה לצורך הצגת פעילויותיהם
והרפרטואר שלהם.
לנוכח היתרונות כפי שהובאו בפני חברי הועד ,הובהר כי זכות הפרסום עומדת לכל חבורה שתחפוץ בכך
בנסיבות של אירועים ואלה ישולבו בתכניות האירועים הכלליות של מיל"ה ובדרכי הפרסום השונות לרבות
הממוחשבות.
לנוכח חשש שעלה לפיו ,גורם מארגן ,עלול להעדיף פעילות ופרסום של חבורה אליו יש לו זיקה ,הובהר כי
באירועים המאורגנים במסגרת מיל"ה והכוללים חשיפה כספית ,על גורם מארגן לפעול בהתאמה לנוהלים
הרלבנטיים ,ככל שיש לו זיקה לחבורה המשתתפת באירוע.
באשר לאירועים ללא חשיפה כספית למיל"ה (למעט העמדת הפרסום ,המיתוג ופוליסת הביטוח) עומדת הזכות
השווה לכל החברים להשתתף ולבקש פרסום של מיל"ה בלוח האירועים.
הוחלט :לאשר ההבהרה לעיל כהחלטה של הועד המנהל.
תקציב : 2..8
חבר ועדת הכספים ד"ר גלעד דקל הציג בשם הועדה ,את תקציב ( 3808אשר הועבר גם למשרד התרבות ) ומסר
כי חברי וועדת הכספים קיימה בחודשיים האחרונים 4 ,ישיבות לבחינות פרטניות ובקרות של כרטסת הנה"ח
על בסיס עבודת רואה החשבון .הועדה פועלת בהרכב אבנר בן-ארי יו"ר ,יעקב שרייבמן ,ד"ר גלעד דקל ,אורי
בר-אל גזבר העמותה (שהינו מוטת השליטה והבקרה של וועדת הכספים) וכן אלכס אשד כמשקיף.
הוא מסר כי עד לתחילת חודש יולי  3808תיבחן פעילות העמותה (ביצוע מול תחזית) ובמידת הצורך יעודכן
התקציב.
נמסר כי מסגרת התקציב לשנת  ,3808עומדת על סך . ₪ 3,375,566 -
ההוצאות המתוקצבות הם ע"ס ₪ 3,333,487-
יתרת עודף התקציב מוערכת ב ₪ 53,879-
ועדת הכספים ממליצה לוועד המנהל לאשר את נתוני התקציב לשנת  3808כפי שהובאו בידי ועדת הכספים.
הוחלט :לאשר נתוני התקציב  .ההחלטה התקבלה פה אחד ללא מתנגדים וללא נמנעים.
ביטוח דירקטורים
דוח לחברי הוועד כי נעשתה פניה ל 3 -חברות ביטוח .מההצעות שנתקבלו ,עלה כי בחלקן נכללו התניות לא
רלוונטיות ולכן הוחלט לא להביאן בחשבון.
וועדת הכספים ממליצה לוועד המנהל לאשר רכישת הביטוח בחברת הפניקס.
הוחלט :לאשר רכישת הפוליסה בחברת הפניקס.
תמיכות ממפעל הפיס
מנכ"ל העמותה מסר כי ועדת הקשר עם מפעל הפיס בה חבר גם אבי שיינמן ממשיכה בעבודתה והיא בדרך
הנכונה להשיג תמיכה משמעותית.
התמיכה  ,אם תינתן ,נועדה לטיפוח סדנאות והשתלמויות מנצחים חברי מיל"ה.
נמסר כי בימים אלה מסתיים קורס היכרות בן  4מפגשים מרוכזים ,עם בכירי המרצים של האקדמיה
המלכותית של דנמרק . RAMA
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נהלים
לאור הפעלת הועדות והמחוזות ,לנוכח היקף התקציב וההתאמות לנהלי עבודה מול הרשויות ,נוצר הצורך לבצע
השלמות והתאמות של נהלים.
הוצע לפעול במקביל לתכניות הפעילות של הוועדות השונות ובהתאמה לצרכי מיל"ה.
הוחלט :הטיפול בנושא יבוצע בידי יו"ר הועד.
תפעול מחוזות
יגאל פרי העומד בראש הועדה ,מסר כי בשנתיים האחרונות נעשתה פעילות רבה להקמת המחוזות וסניפיהן
בניסיון להרחיב את פעילות מיל"ה תוך שיתופי פעולה עם ארגונים ורשויות בשטחי המחוזות .במסגרת פעילויות
אלו ,המחוז הדרומי בראשות מיכה ארזי החל לחולל פלאים בהתארגנויות ויוזמות חדשות .מחוז שרון דרום
בראשותם של רונה ואריה חברי הוועד המנהל מבצעים פעילות חשובה .מחוז הצפון מקיים פעילות מחוזית יפה
ולדוגמא כיתת האומן עם זואה אמיר שארגנה שרה טל מנהלת המחוז.
לנוכח האמור ,מבקש מוועדת הכספים להתייחס ולתקצב פעילות הכשרה ופיתוח מנהלי מחוזות והצוותים
שלהם כהשקעה לעתיד.
תפעול ועדות
הועד בישיבתו מחודש נובמבר  3807אישר את הועדות ואת החברים בהן .עד כה החלו בפעילות מספר קטן של
ועדות.
הוצע להוציא מכתב חתום בידי יו"ר העמותה המודיע לחברים על מינויים וכולל קציבת זמנים להתכנסות ,בחירת
יו"ר וקביעת תכנית פעילות.
חברים בקשו לאפשר הכנסת שינויים בהרכב הוועדות.
הוחלט :לאשר הפנייה לחברים כמוצע .פרוטוקולי הועדות יועברו למשרדי העמותה .חברים יוכלו לפנות ולבקש
הכנסת שינויים בשיבוצם בוועדות.
לוגו חדש למיל"ה
בשנת  , 3807במסגרת בחינת תכניות עבודה ויעדים של מיל"ה ,הוחלט לפעול גם לשינוי הלוגו ולהתאמתו לקהלים
נוספים.
במהלך השנה שחלפה ,נעשו ניסיונות לקבל הצעות ממכללות העוסקות בגרפיקה .אולם ,אלה לא נשאו פרי .בפני
הוועד הוצגו שתי גרסאות של לוגו מוצע .
לדעת חברים ,הלוגו שהוצג אינו נותן ביטוי מספק למטרות השינוי.
הוצע לנוכחים לפעול לקבלת הצעות מקרב חברי מילה.
כמו כן ,מסר רון גנג כי להערכתו ,בין חברי ווקאלוסיטי יש בעלי ניסיון בתחום זה וכי הוא מוכן לנסות ולגייסם
למטרת עיצוב לוגו חדש.
הוחלט :לאשר פעילות לקבלת הצעות כמוצע ולהביאן לישיבת הוועד הבאה.
שונות
לבקשת חברים ,נערך דיון בסוגיית קיום אירועים העלולים לפגוע במרקם פעילויות מיל"ה לטיפוח ושימור הזמר
ולפגיעה בקשר בין החברים.
כדוגמה הובא המקרה בו הוקמה עמותה פרטית בידי מנהל מוסיקלי חבר במיל"ה ,למטרת ארגון אירועים
הדומים לאלה המאורגנים במיל"ה ואשר עולה החשש כי נועדו לפגוע בפעילויות מיל"ה ובין היתר ,בקביעת
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מועדים הפוגעים באירועים מהותיים של מיל"ה .זאת ,תוך שימוש בפלטפורמות של מיל"ה לצורך גיוס מנהלים
מוסיקליים וחברים וכן בהטעיות של מי שהציעו שיתוף פעולה לתועלת כל הצדדים.
נטען בידי החברים כי פעילות כזו פוגעת בהשקעות עתירות מחשבה זמן ואמצעים של פעילים רבים ועלולה
לזרוע פילוג ולהביא לפגיעה במאמצים לטובת הזמר העברי.

בנוסף לאמור ,הועלתה טענה כי קיים ספק באשר לשאלה האם נהלי האתיקה הקיימים מספקים מענה ראוי
לסוגיה כזו.
הוחלט:
א .ועדת המנצחים תיטול עליה בשלב ראשון ,את משימת בירור הטענות מול המנהל המוסיקלי שיזם את
המהלך .לאחר דיווח של המנצחים ,יערכו דיונים נוספים לבחינת דרכי הטיפול בנושא.
ב .ועדת האתיקה בראשות רפי זליג תבחן את כללי האתיקה ותציע לוועד נוסח שיאפשר טיפול גם בנושא זה.

אבי פרידמן ,עו"ד
יו"ר מיל"ה
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