
  סיכום ישיבה –וועדת מנצחים, מיל"ה 

 ביהוד קלינגר יאיר של ביתו: מקום

 13:00 – 10:30, 25.3.18: ושעה תאריך

 אשד , אלכסשחם יוני, רן- לב מנשה, קלינגר יאיר: נוכחים

 נעדר: איתי לב (בהודעה מראש)

 סיכום עיקרי הדברים

 החלטת רוב המשתתפים הייתה שלא ייבחר יו"ר לוועדה. .1

 מביעה צער על פרישתו של רונן בן דוד (מסיבות אישיות) ומאחלת לו הצלחה בהמשך דרכו.הוועדה  .2

הוועדה מברכת את הצטרפותו של שי בן יעקב במקומו של רונן. חילופי האישים נעשה באישור הנהלת  .3

 מיל"ה.

 כל סיכומי הישיבות הקודמות של הוועדה אושרו בישיבה זאת. .4

ירועים/סדנות בימי חול ובכך לאפשר יותר השתתפות של הזמרים מנשה מציע למיל"ה לארגן יותר א .5

 הדתיים.

יאיר מציע למיל"ה שכאשר מתארגן כנס מקהלות ע"י חבורה כלשהי, תוכל המקהלה המארחת לבקש  .6

 מקהלתיות.- היכרויות הביןמספר הממיל"ה לשבץ בתוכניתה חבורה (עם מנצח) שאינם מכירים. בכך יגדל 

. 30.11.17כפי שדווח ע"י רחלה, נכון ליום מסומנים בצהוב)  אינם(רשימת מנצחים שלא שילמו מצורפת  .7

 האם על ועדת המנצחים לטפל בנושא זה או שמא להשאיר הטיפול אצל הוועד המנהל. -הדעות חלוקות  

/סדנה/הרצאה בחינם לחבורה שמעוניינת סקור לשם מתן (!) בשנה יום אחדיצא קול קורא למנצחים לנדב  .8

הנושא לא מוצה עד תומו ויידון במפגש הבא בכך. היו מספר תגובות חיוביות ממנצחים (ותודה לכולם). 

 של ועדת המנצחים.

הוועדה ממליצה להנהלת מיל"ה להקים "בנק מקצוענים" (מנצחים, מורים לפיתוח קול, זמרים,  .9

ים, וכו') מבין חברי מיל"ה ובעיקר גם מחוץ למיל"ה, אשר יתנו שירותים לחבורות בודדות (או מוסיקוליג

אולי מיל"ה אף תסבסד את העלויות בעבור החבורות המזמינות את  מספר חבורות יחד) תמורת תשלום.

 פעילות המומחים הנ"ל.

האלף". הכוונה לאסוף פרויקט "מקהלת  תשל המדינה, מציעה הוועדה למיל"ה א 70-לקראת שנת ה .10

בתאריך מסוים ובמקום מסוים (אולי אף על המצדה!) לפחות אלף זמרים וזמרות של מיל"ה שישירו 

ומספר הזמרים, מספר השירים, מי המנצח,  –. זוהי הפקה גדולה שכולם הכינו מראש ארבעה שירים יחד

אולי אפילו תוף אמנים נוספים, התאריך והמקום של האירוע, כיסוי בטלביזיה, תמיכת משרד התרבות, שי

  כולם נתונים לשינויים. –ועוד יוזמן שיר מקורי, 

אלכס הציע שהנהלת מיל"ה תשקול העסקה בתשלום של יחצ"ן לשם קידום תדמיתה ואירועיה. דוגמה  .11

  ניתנה לחברי הוועדה.("אוצר התרבות") 

  בברכה,

  ועדת מנצחים –אלכס אשד 


