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ל"ה את המשתתפים ולאחר במהלך המפגש השנתי והרמת הכוסית לרגל ראש השנה, הציג יו"ר מי

כיבוד קל וברכת לחיים לכבוד ראש השנה הציג מנהל מחלקת התרבות של מנשה, מיכאל גל, את משנתו  

 כמנהל היכל התרבות וכמנהל חבורת הזמר הייצוגית צלילי מנשה.

כבים שכדאי ומומלץ לא לוותר למנהלי התרבות ומנהלי המתנ"סים עיקר דבריו היתה להציג למנהלי ההר

 ולנסות להכניס אותם כמה שיותר כשותפים בניהול המקהלה. 

יו"ר מיל"ה עדי רון הציג בתחילת הישיבה קליפ קצר שמתעד את האירועים של מיל"ה מתחילת ינואר  

 ועד כה, וברכת שר התרבות והספורט מר חילי טרופר.  2022

 מנכ"ל מיל"ה נתן סקירה מקיפה על הפרוייקטים שהיו ועל התוכנית העתידית. 

עיקרי התוכנית נגעה בנושא הכלכלי של מיל"ה ולאחר סקירה קצרה של יו"ר ועדת הכספים אבנר בן ארי 

 שמיל"ה בסופו של דבר היא עמותה קטנה וצנועה ללא מטרות רווח.  שנגע בכך

על מקהלות פרטיות שלא יכולות לשאת תמיד בנטל, הובהר שלצערנו מכיוון שעלו בדיון לא מעט שאלות 

מיל"ה לא יכולה כרגע לסייע כלכלית לכל חבורה אבל יש שאיפה בשנה הקרובה לשנות את שיטת  

 התשלום כך שכל חבורה תקבל יותר תמורה עבור התשלום.

מאז היבחרו להגיע  יו"ר מיל"ה הציג את הכיוון של הועד המנהל החדש שמנסה בחודשים האחרונים

למצב של יותר ויותר מקהלות שחברות במיל"ה במיוחד אחרי שנתיים קשות שלא מעט מקהלות הפסיקו  

 את פעילותן, וכיוצא מזה הפסיקו להיות חברים במיל"ה.

הובהר לכל המשתתפים שהכיוון הוא שמיל"ה רוצה שכל מי ששר/ה במקהלה/חבורת זמר / הרכב קולי,  

 ר במיל"ה ללא קשר לתשלום כזה או אחר.יהיה אוטומטית חב

כמובן שמקהלה / הרכב שישלם דמי חבר יוכל להנות מכל מה שמשתמע מזה )פעילויות מוזיקליות,  

 ביטוח, השתתפות בסדנאות והעשרת המקהלה ועוד ועוד(

ר  אבל חשוב לכולנו שכל ההרכבים יהיו חברים במיל"ה ולא נעסוק יותר בשאלה האם אני צריך להיות חב

 אלא שכולנו נבין את הכוח של חברות במקום שמייצג אותנו.

הובהר לכל המשתתפים על ידי מנכ"ל העמותה שהועד המנהל הסמיך את המנכ"ל ואת צוותו לעשות 

נוכל   2024בדיקה ולהביא את הועד הצעה לשינוי שיטת התשלום בחודשים הקרובים כדי שעד תחילת 

ור לכולנו שאין לנו כרגע ברירה וכל אירוע עולה סכומי כסף לא להביא בשורה גם בנושא התשלומים. בר

קטנים אבל אנחנו במיל"ה מנסים בשנה הקרבוה לראות איך אפשר להוזיל ולקיים חלק מהאירועים  

 בסכומים יותר קטנים. 

הוצג לסיום המפגש, מספר אירועים קרובים וממליצים לכל ההרכבים להיות שותפים בפרוייקטים  

 סולם מיל"ה, טירת כרמל בחנוכה, פסטיבל סובב ים המלח בינואר הקרוב ועוד.  הקרובים כמו



 
 

במהלך הפגישה הצגנו למנהלי ההרכבים והמחוזות את הועדות הפועלות בועד המנהל ואנחנו מזמינים 

 מנסיונם לקידום מיל"ה.את כל חברי מיל"ה לקחת חלק ולהתנדב לועדות ולתרום 

פתוח לכולם וניתן להציג בו פרסום אישי של החבורות ודף הרכב שבו ניתן להכניס  האתר של מיל"ה

 תמונות / קליפים / מוזיקה של ההרכב. 

 ישנה מפת הרכבים ואתם מוזמנים לבדוק האם ההרכב שלכם מופיע גם אם אתם לא חברים במיל"ה.

 

 עו"ד צ'ארלי בוזגלו  – יל"ה בסיום הפגישה הועד המנהל נשאר כדי לאשר את היועץ המשפטי החדש של מ

 אשר יעבוד בצורה קבועה בהסכם ריטיינר חודשי ע"מ לסייע בכל הנדרש מבחינה משפטית. 

 

 24-25/11חמישי שישי   - ישיבת הועד המנהל הבאה נקבעה ליומיים   

 פרטים על מיקום הסמינר לועד יועבר בקרוב.  

 שנה טובה ומוסיקלית, בברכה

 יו"ר מיל"ה - עדי רון 


