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 וועד מנהל  

 פרופיל אישי (  4)

 יאיר קלינגר.בניצוחו של ים" -מנהלת את המקהלה העירונית "קולות בת זמרת )סופרן(, •

 שנים( 4גמלאית מערכת החינוך )מזה  •
הייתי חברה בוועד המנהל עם הקמתה של מיל"ה ע"י דורון שנקר. באותן שנים של גיבוש  •

לייצוג הולם של המקהלות וחבורות הזמר ושילובם בפעילויות של מיל"ה. והקמה תרמתי  
הרכבים  של  וצירופם  גיוסם  למען  ופעלתי  העמותה  של  להתרחבותה  נרתמתי  כן  כמו 

 חדשים ונוספים אליה.

עם כניסתו של רון גנג כמנכ"ל, שבתי לפעילות במרץ והיא מעניקה לי סיפוק אישי והנאה  •
ה ומשימה לשביעות רצון כולם בנועם ובתושייה ואף זוכה  רבה. משתדלת לבצע כל מטל

וניהול, דעתנית ניחנתי בכושר מנהיגות  ותכליתית  ,להערכה.  יודעת להתפשר   ,מסורה 
"יגעת מצאת ובטוהר המידות.  זה המוטו המלווה   -  כשצריך, מאמינה ביושרה  תאמין" 

הלות ויוצרת קשרי  אותי בחיים. קשובה ומכבדת דעתו של האחר. מוכרת בקרב חברי המק
 ידידות וחברות בארץ ובחו"ל. 

 ועדת קשרי חוץוועדת מגאזין מיל"ה חברה בשתי ועדות חשובות:  •

המגאזין:  • עבודת  החומר    בתחום  באיסוף  בכתיבה,  בעריכה  שותפה  מערכת,  חברת 
ובזמר וההגייה בשירה  והמבצעים  היוצרים  מיטב  את  שנים  לאורך  ומראיינת  מכינה   .

כמו: נורית הירש, נעמי פולני, דודו ברק, חנן יובל, נורית גלרון, שלמה יידוב,  הישראלי  
וחברי   דני המנצחים  של  סיפורם  את  בכתב  מעלה  כמותם.  וטובים  רבים  ועוד  רובס 

 המקהלות. 

חוץ • האינטרקולטור    -  קשרי  ארגון  נציגי  עם  פעולה  משתפת  אני  מיל"ה  של  כנציגה 
באמצעותם פועלת ומסייעת ליציאתן של מקהלות באירופה ועובדת מולם בקשר ישיר.  

וחבורות זמר במשלחת ייצוגית של מיל"ה להשתתף בפסטיבלים ותחרויות בינלאומיות  
 לשירת מקהלה בחו"ל. העבודה היא רבה, משמעותית עם אחריות גדולה בצידה.

 בזמן הקורונה יזמתי מפגשי סדנה לחברים בזום. אך לדאבוני לא יכולתי להיות פעילה •
 בשטח עקב בעיות בריאות ובידוד של בני משפחתי. 

 פעול ולעשות בתקופת כהונתי, אם אבחר:מבטיח/ה ל (  5)

המנהל בוועד  הזמר  חבורות  וכנציגת  שנים  לאורך  להיות   ,כמתנדבת  להמשיך  ברצוני 
הרבה  בעשייה  המוכח,  וניסיוני  חלקי  את  לתרום  במיל"ה,  המוביל  בצוות  שותפה 

 והמאתגרת להנעת גלגליה של העמותה קדימה, באותה מסירות ונאמנות כמו תמיד. 
עם התקווה והיערכות לחזרה לשגרה, אשמח להמשיך במלוא המרץ בפעילותי במיל"ה  

 דרש. יככל שא
מאד   לכם  בעבורי  אודה  ותצביעו  בי  תתמכו  למענכם   –אם  לפעול  לי  יתאפשר  כך 

 ובשבילכם.
 


