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 2021ינואר   08פרוטוקול ישיבת ועד מנהל ואסיפה כללית מיל"ה מיום 

 השתתפו: תדיגיטלי תחזותיהתוועדות בדיון 

, גלעד דקל, אבי  : עדי רון, משה ניר, אמיר רוטשילד, אבנר בן ארי, יעקב שרייבמןמחברי הועד המנהל

פרידמן, רונה ענבר, אסנת שפיר, יונה פדידה, יגאל פרי, מיכל פישר, הדר זלטין, רפי זליג, אמיר רוטשילד,  

 רוני יובל, 

 : רון גנג , רחלה רוזנברג, קרן רוטמן.  מהנהלת העמותה

 : נורית, איציק,  מועדת ביקורת

 חי.: אבי פיינטוך, נאווה מורגנשטרן, דפנה זרמחברי העמותה

 

 בצל הקורונה עידכוני ארועים ופעילות על סדר היום: 

 יו"ר  סקירת .1

 בעכו הפקת ארועי טירת הכרמל והזמרייה  .2

 פעילות ועדת המנצחים להרחבת פעילות, חשיפת מיל"ה ושיתוף  .3

 מחוזות ומנהלי הרכבים  פעילות ועדת  .4

 על הרכבי מקהלות "הזמיר" במסגרת מיל"ה ופעילותם בפריפריה .5

 תמונת מצב ופעילות  –ווקלוסיטי   .6

 תמונת מצב כספי מיל"ה והערכות להמשך פעילות .7

 סקירת מנכ"ל  .8

 דיון ושונות  .9

 

 מהלך הדיון: 

   סקירת יו"ר  . 1

אבי פרידמן מסר כי שנת ה"קורונה" התאפיינה במשימה שהיתה כמעט בגדר הישרדות של חפצי חיים,  

של צורך החיוני בשמירה על קשר בין החברים, שיתופי פעולה חיוניים  שימור הזמר העברי לדורותיו,  של  

עם החברים והמנצחים, אחיזה בקשר עם משרד התרבות על שלוחותיו ועם גורמי חברה ותרבות ברשויות  

המצולמות הנהדרת השונות. תקופה של המשך "שמירה על הגחלת" כמעט בכל מחיר. כדוגמת הפעילויות  

לכללי השמירה   הופעלו בהתאם  ובעכו אשר  הכרמל  בטירת  בגבעת התחמושת,  מערב",  "מזרח  בבית 

להתנתק  שנאלצו  החברים  פני  על  וצבע  חיוך  העלו  אלה  כל  בהמשך.  שייסקרו  וכפי  הקורונה  בתקופת 

 במהלך השנה, מחדוות השירה.
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את פעילותן ולא ברור אם יוכלו לשוב. אנו החלטנו מהעמותות נאלצו להפסיק כליל    40%כפי שנמסר לנו, כ  

 לעשות ככל הניתן כדי לשמור על מיל"ה והחברים. 

זו הזדמנות להודות לכל הפעילום המתנדבים, למנצחים הנאבקים גם כלכלית ולעובדות הנהדרות שחרף 

וך על ההרתמות החל"ת יצאו מגדרם לסייע למיל"ה ולקיום התשתיות. תודה מיוחדת לרון גנג ולאבי פיינט

 וההפקות האחרונות.  

חבורות ומנצחיהן, באמצעות הפלטפורמה  הנועדה להמשיך ולטפח את     2020בשנת  גם  פעילות מיל"ה  

 גידול בהתחייבויות. הכנסות ופעילות פרונטלית העדר גם במצב של  מיל"ה של

ם  ו קיהמונעים  החברתי    כללי הריחוק   להביא לסיום של  החלו החיסונים לצקת תקווה  הקורונה פעילה  אף ש

   .ציבור גדולפיזית של פעילות תרבותית בנוכחות  

  הקושי הדיגיטלי של השנה האחרונה העצים והדגיש  את הצורך בארועים השונים ובקיומם הפרונטאלי של 

זו תחושה בוערת בליבות כולנו ומעודדת לקיים בהקדם   בחו"ל.ומפגשי מוסיקה ושירה בינלאומיים, בארץ 

 ה לשוב יחד ובמאמץ משותף, לחיים נורמליים. את המשאל

 סקירת אבי פיינטוך: -  הפקת ארועי טירת הכרמל והזמרייה בעכו . 2

"הסגר השלישי" פגע אנושות בהגעתן של חבורות לטירת הכרמל והביא בסופו של דבר לשינוי חשיבה של 

הנחיה של יורם רותם והפקה  בניית במה עם ריבועים לשימה על כללי הקורונה. מערכת צילום מקצועית,  

טכנית מוקפדת הביאו להצלחה אדירה של המופעים ושל הוצאה לפועל והאפשרות לשדר את המפגשים  

ברשת התקשורת. באשר לזמריה בעכו, גם שם נעשה שימוש בצילומי אולפן, מצלמות לצילומים חיצוניים,  

נו להפתעתינו, שיתוף הפעולה היה  ושידורים. אולם ההערכות הייתה שונה בתכלית. שם קבל  הטלוויזי

מיל"ה   באמצעות  וקבלנו  יצאנו    77נפלא  ותמונה.  שמע  באיכות  שהיו  אלה  נבחרו  מהם  קליפים  וידאו 

לשלושה ימי צילומים בעכו. לאחר עבודת עריכה יכולנו להעלות לרשת את המוצר המוגמר. זכינו בלמעלה 

לטור. מספר שלא הוכר במחוזותינו עד אז. לאור  כניסות גם בארץ וגם בחו"ל בסיוע האינטרקו  12,000מ  

מרץ   בחודש  כבר  כנס  הנראה  ככל  לקיים  והאפשרות  בים  2021המצב  כנס  לקיים  נבדקת האפשרות   ,

 המלח.

 סקירת עדי רון:  – פעילות ועדת המנצחים להרחבת פעילות, חשיפת מיל"ה ושיתוף  .3

בתחילת תקופת משבר הקורונה התחלנו לקיים קשר אחת לשבוע. הקשר הפך לממוסד בהרכב של יאיר 

קלינגר, רון גנג, הדר זלטין, משה ניר, שי בן יעקב, עדי רון. בהמשך נפתחה קבוצת ווטסאפ בהרכב של כ 

במשבר,   מנצחים אשר כמחצית מהם אפילו לא היו חברים במיל"ה. נוצרה אוירה של שיתוף פעולה  90

ויציאה ממשבר בהנחיית שיינמן.   זום  ושאלות חברתיות רלבנטיות. קיימנו סדנת  החלפת מידע מקצועי 

חברים. זוהה קושי של   50  -מפגשים באותו נושא עם חברי מילה בהשתתפות כ  3בנוסף קיים שיינמן  

מצעות "זומילה" שיתוק מסויים בהרכבים עקב קשיי תפקוד בזום. אנו ממליצים להרחיב את הפעילות בא
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משה ניר ועדי רון יארחו את יורם רותם בשידור זום על שירי אריק איינשטיין ולבחון את האפשרות לעשות 

שימוש בבמה זו. סוגיה שצפה בין המנצחים הינה הצורך להתמודד בתחושה של הפקת כנסים המשרתים 

התרכז במקומות של יתרון כגון  בעוד אחרים יכולים להתארגן אחרת. מיל"ה צריכה ל  הרכבים מסויימים

הבאת מומחים בינלאומיים לסדנאות. תקופת הקורונה מתאפיינת במשבר וקושי לפעול ברמת המנצחים  

וההרכבים ולכן זו יכולה להיות שעה יפה למיל"ה. יש לנצל התקופה למינוף גיוס זמרים להרכבים והגברת 

הוועדות האחרות. עובדה שאינה מאפשרת    השת"פ עם המנצחים. אחת התחושות היא חסר בדיווחים של

 לקבל מידע מקיף יותר אודות הפעילות. 

כי בעקבות הרוח הטובה שהגיעה מהארועים הדיגיטליים האחרונים, בכוונתם להפוך את    משה ניר הרחיב

יותר באמצעות שאלות ותשובות. מוצע להרחיב את המעוף  יורם רותם גם לאינטראקטיבי  המפגש עם 

 גשים עם יוצרים ומבצעים.  לכיוון של מפ

אבי פרידמן הגיב כי כל ראשי הועדות לרבות הדוברים בדיון זה, מתבקשים להעביר תמצית של פעילותם 

כדי לאפשר מידע ושקיפות לכולם. כמו כן, יוקם צוות למינוף תדמית ומיתוג שיציע מספר כותרים באשר  

מונה את עדי רון, יענקלה שרייבמן, אבנר בן למהות ופעילות מיל"ה לשימוש החברים והמנצחים. הצוות  

 ארי, רון גנג, יונה פדידה, רונה ענבר, אסנת שפיר. בצוות ישתתפו גם רחלה, קרן ואבי.

 

 מחוזות ומנהלי הרכבים  פעילות ועדת  .4

יגאל פרי הביע תקווה לשובה של הפעילות לאחר החיסונים. העשייה נועדה לארגון השורות.  

חשוב שבכל  בהצלחה המרגשת של מופעי החבורות בגבעת התחמושת.    2020נסיון נרכש ב

מחוז ימונה "מנצח מלווה" שיפעל בשיתוף עם הנהלת המחוז. בדרום יכנס לתפקיד מנהל המחוז  

יפה במחוז ירושלים. נשמח לשתף אנשים נוספים טובים בפעילות  ארז פריטל. יש פעילות 

 המחוזות שיש לעבות. צופה שבאפריל מאי נוכל לפתוח בפעילויות. 

 על הרכבי מקהלות "הזמיר" במסגרת מיל"ה ופעילותם בפריפריה  .5

מבקשת לציין כי הקורונה עם כל בעיותיה הביאה לקשר מבורך מחודש בין המנצחים ולתחושה שאיננו 

התקבלה הודעה    2020לבד. שיתוף הפעולה עם הלל מבורך ותודה לרון ואבי על היותם לרשותנו. שנת  

המבטלת את כל הפעילויות בארה"ב ובישראל. הזמיר נאלץ במובן מסוים להמציא עצמו מחדש באמצעים  

ם  דיגיטליים של שיחות ומפגשים עם מנצחים מה שאיפשר הכנת קליפים לטקס סיום גם עם  משתתפי

מחו"ל. בצד העזיבה הקשה בשנת הקורונה הופתענו בהצטרפות של ילדים חדשים, הצטרפו שני מנצחים  

חדשים ונפתח סניף בדימונה עם מנצח שחזר מחו"ל . הרכבי הזמיר פועלים בכרמיאל משגב, בית שאן, 

להרחבה. יש    זמרים ופועלים  75ירושלים, הוד השרון, אשקלון, אופקים, ירוחם, דימונה. השנה פועלים  
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פעילות וחזרות עם מנצחים מתכננים כנס זום עם הזמיר ארה"ב, כנס כל החבורות בשדה בוקר, קונצרט  

במאי בגבעת התחמושת וצילום קונצרט במגדל דוד. תודה לרון, קרן ורחלה על הסבלנות והיצירתיות. וכן  

 ראוי לציון קורס המנצחים עם לינה גרוט ויש רצון לקורס המשך. 

יר הביע הערכה על הרחבת הפעילות בפריפריה והביע רצון להמשיך בפיתוח הקשר עם מקהלות  משה נ

 במגזר הערבי.

רון גנג בקש להזכיר את הפעילות החשובה של הדס בנצרת עם מקהלה מהמגזר הערבי בהרכב של כ  

 ילדים.    100

הדס הרחיבה כי הפעילות הינה  בשיתוף עם עמותת אורפיאוס, ויש שיתוף עם מקהלת האיחוד. ארוע  

 מיוחד היה בשיתופו של ז'ואה אמיר.

 תמונת מצב ופעילות   – ווקלוסיטי   .6

נדרשה אסטרטגיה חדשה שלמרבה ההפתעה הביאה במהלך    2019אמיר רוטשילד ציין כי לאחר גרעון בשנת  

(. יש קושי לשמור על המשתתפים כאשר אצל צעירים יש נטיה  33%)  42ל    32מ    הזמרים  השנה לגידול במספר

בשיטות   הקלטות  תרגלנו  ובסולמילה.  בסמולארש  ביממלח,  להשתתף  הספקנו  טק.  בהי  כמו  מהירים  לנדודים 

מחו"ל  שיתופים רובם    1,600צפיות,    000150,המתאימות לעידן הקורונה בטכניקות חדשות ומוצלחות והגענו לכ  

שמשמעותם גידול אדיר בחשיפה. עקר התוכן יהיה בקליפים ותכנית מוסיקלית חדשה. מפתחים שיתוף פעולה עם  

 הרכב בקנדה בתקווה גם להופיע שם.    

   

 תמונת מצב כספי מיל"ה והערכות להמשך פעילות  .7

לשרוד  הקופה. ההחלטה  את  גם  הקפיאה  הפעילות  הפעולה. הקפאת  שיתוף  על  הועדה  לחברי  מודה 

₪ ולעשות שימוש בהעברות התמיכה לצורך פרעון    50,000הביאה אותנו לקבוע סף מינימום הכרחי של  

ן  ולו חלקי של החובות לחברים ששילמו עבור פעילויות שלא יצאו לפועל ולספקים. סכום התמיכה האחרו 

הגיע אמש ולפיכך, תתכנס הועדה במהלך השבוע כדי להחליט על אופן השימוש בסכום להקטנת החובות. 

בנסיון לחפש גם אפקט חיובי בקורונה, אני שמח לעדכן כי במהלך שנים חיינו בתכנון הכספי באופן שעשה  

. הנה הגיעה   ים המלח לצורך מימון פעילויות עתידיות בשנה העוקבת  ואילצה שימוש בכספי  הקורונה 

אותנו לסיים את התמונה הכספית שהייתה למעשה סוג של אשלייה ובמקומה להתמודד עם תכנון חדש 

   ללא כספים אלה.

יש מחוייבות גדולה להודות לרון, לרחלה וקרן ולחברי הועדה שחרף היות העובדים בחל"ת נרתמו באופן 

משרד התרבות כדי לאפשר המשך הערכות מעורר הערכה להשלים את כל הדיווחים לרשם העמותות ול

 לשנה הבאה. 
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 סקירת מנכ"ל  .8

מבקש להודות לקרן ורחלה על ההשקעה העצומה בחלק הכספי ובחלק המאפשר תקשורת עם החברים.  

הועלו הקשיים בפעילות ובזמינות של נתוני רואה החשבון תוך עדכון שנמסר בידי קרן. נמסר לחברים כי  

ה ועדת  בידי  מטופל  יעודכנו  הנושא  והחברים  החשבון,  רואה  של  הטרחה  שכר  סוגיית  לרבות  כספים 

בהמשך. מציין את פרויקט בית מזרח מערב בסיוע רפי זליג מנכ"ל הבית ומעדכן כי ביום חמישי יתקיים  

גוברין שוקמה מערה חדשה במקום   ומצטלמים" אשר עריכתו הסתיימה. מעדכן כי בבית  שידור "שרים 

לפיכך נבדקות אפשרויות לקיים מספר הופעות לרבות בתאטרון הרומי   ן קרס.הקודמת  שחלקה העליו

 ובהתאם להתרים. דיווח בענין "קול אנד סול" יימסר בהמשך.

 

 דיון ושונות .9

 יגאל פרי: תודה לרחלה וקרן. 

אבי פרידמן: צוות מינוף תדמית ומיתוג שיקבע מליץ על סלוגנים ודרכי פעולה בהרכב רון, שרייבמן, אבנר,  

 עדי, רונה, יונה, אסנת, רחלה וקרן. מפגש ראשון יתואם לשבוע הבא בידי רון. 

רונה: מעלה העדר מספק של קשר עם חברי המקהלות. מוצע לקיים מפגש זום לעדכון ופירוט מדוע כדאי  

 להיות חברים במילה ומה היא עושה כדי למנוע נתק עם הזמרים בשטח.

יונה: יש לשלב גם את המנצחים. הדרך המוצעת היא מפגש עם מספר מקהלות ובהשתתפות רון או אבי.   

 צריך לחשוב על העברת קישורים לחו"ל עם תרגום לאנגלית. 

הדר: מציעה כבר בפגישות הזום הקרובות שרון יספר מה מיל"ה עושה ומה הולכת לעשות. אולי לפעול  

 ומערב. העברת תכניות יכולה מאוד להועיל אף שנמאס לרבים מהזום. בבית היוצר ולשוב לבית מזרח 

עדי: אחת הבעיות הינה העדר פרסום והפצה אקטיביים להבאת החברים בהרכב רחב יותר וגם בקרב 

 המנצחים החברים והמחוזות במקביל. 

ה השנה גם עם  אבי פרידמן: מכל הנאמר עולה צורך להידוק החיבור ושיתוף הפעולה בין כולם וכפי שעול

 המנצחים ותודה על הפירגון ושיתוף הפעולה. 

                                                                                                                               

                                                                                                          

                                                                                                

 אבי פרידמן, יו"ר 
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