
  סיכום ישיבה –וועדת מנצחים, מיל"ה 

  מקום: קפה ארומה, מרכז ישפרו, מודיעין.

  12:30 – 11:00, 12.9.17תאריך ושעה: 

  רן, אלכס אשד-נוכחים: יוני שחם, איתי בר לב, יאיר קלינגר, מנשה לב

  נעדר: רונן בן דוד (בהודעה מראש)

  

  נדונו הנושאים להלן:

 יעוד הוועדה.  .1

a. .פה לכל המנצחים 

b. על התכולה האמנותית של מופעי מיל"ה. , ואולי אף סיוע למנכ"ל,מתן דעת 

c.  .לאחר כל אירוע של מיל"ה תיזום הוועדה איסוף של משוב מכל המנצחים שהשתתפו בו

 יש לדון בפעולות שיש לעשות עם משוב זה (הפקת לקחים, המלצות לוועד המנהל, וכו').

 

לבין כנסי (מספר ימים) של מיל"ה הגדולות פקות גביית תשלום מהזמרים. הייתה אבחנה בין הה .2

מקהלות (דוגמת הקרדו בבנייה ובאנדרטה בבית ליד). דעה אחת הייתה שאין לגבות מחברי 

מיל"ה תוספת בעבור השתתפות בהפקות מעבר לכיסוי ההוצאות של מיל"ה (עם אחוז קטן 

כך. דעה נוספת הייתה תוספת בטחון). לדעה זאת הייתה הסתייגות אך לא הועלו נימוקים ל

ההוצאות (להוציא תחבורה  בכלשבעבור האירועים הקצרים יותר (ערב אחד בלבד) תישא מיל"ה 

 וכיבוד).

 

. פה אחד הוחלט שזהו אחד היעדים המידיים של הוועדה. (פורום מנצחים) כנס מנצחי מיל"ה .3

 אלכס יבקש את עזרת מיל"ה:

a. יום ו לפנה"צרצוי בחודש נובמבר, , השרוןרצוי בהוד , לפורום , תאריך ושעהמתן מקום. 

b. מנצחי מיל"ה להגיע לכנס ולשלוח מראש נושאים שיבקשו שיעלו כל הפצת ה"קול קורא" ל

 .(רק נושאים הנוגעים במישרין למיל"ה) על סדר היום

 

הגברה ופלייבק בהופעות של מיל"ה. ככלל, נראה לחברי הוועדה שפלייבק פסול מיסודו ואילו  .4

 יש עוד לדון בפרטי נושא זה.הגברה, היכן שנחוצה, חייבת להיות ברמה מקצועית גבוהה. 

 

הוועדה תגבש שהזמנת המנכ"ל, רון גנג, לישיבות הוועדה. הוחלט לדחות הזמנה זאת עד  .5

 כ"ל בישיבה הבאה.נא תוצג למאג'נדה משלה ואז הי

 

בחירת יו"ר לוועדה. הייתה דעה שמן הראוי שאחד הצעירים יותר מחברי הוועדה ישמש כיו"ר.  .6

 חברי הוועדה. כלהוחלט לדחות את הנושא עד לישיבה בה ישתתפו 

 

 שינויים בתקנון מיל"ה:הצעות ל .7



a.  בדוגמת ועדת ועדת המנצחים תירשם בתקנון כחלק אינטגראלי של מוסדות מיל"ה)

 הביקורת וועדת האתיקה).

b.  .(ולא "פורום" המנצחים) כינוי זה ניתן לאסיפת כל מנצחי שמה תהיה ועדת המנצחים

 .מיל"ה

 

 :נהלים של הוועדה .8

a.  אחת לרבעון. לפיכך, הישיבה הבאה מיועדת לדצמבר  לפחותישיבות הוועדה יתקיימו

2017. 

b. הישיבה הקרובה) יפורסמו באתר מיל"ה  פרוטוקולים/סיכומים  של הישיבות (כולל מועדי

 תחת תגית ייחודית.

c. ואף כל אחד ממנצחי מיל"ה יוכל להשתתף בישיבה בתאום מראש עם יו"ר הוועדה ,

 .לסדר היוםנושאים להציע 

 

עלויות המנצחים במופעים של מיל"ה. עלתה הדעה שעל מיל"ה לשאת בכל עלויות המנצחים.  .9

 הנושא לא נדון עד תומו.

 

נדונה האפשרות שהוועדה תשתף פעולה עם הוועד המנהל לשם בדיקת צמצום העלויות בעבור   .10

 הזמרים.

  רשם: אלכס אשד


