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תוכן עניינים
ברי היקרים,

לפני חמש שנים ויותר, 
הצטרפתי לוועד המנהל של 

מיל"ה. 
דומה היה שאוקיינוס עצום 

עוטר ועוטף את ספינת מיל"ה שהחלה 
להיקלע לגלים הולכים וגבהים. 

משהספינה חישבה לאבד דרכה, 
הסכמתי בלחצם של חברים אחדים, 

ליטול עליי אחריות כיו"ר הוועד.
יחד, בחרנו מנכ"ל וניצבתי מאחוריו 

במים ואף באש. 
יחד, ערכנו ניתוחים מעמיקים, גייסנו 

 מתנדבים נוספים שיעמדו עמנו בפרץ.
קבלנו החלטות מהותיות ויצאנו לדרך 

חדשה תוך מתן גיבוי אינסופי ונטול 
חשבון למנכ"ל. 

כך נהגנו גם בכל הרעיונות החדשים 
שהובאו לפתחינו. ואכן, בימים אלה, 

הולכים רבים מהרעיונות וקורמים עור 
וגידים. 

עודנו זקוקים למתי מנות דם )תזרים 
מזומנים(. אולם, הכל מעיד כי בשלה 

העת להפחת רוח חדשה ליציאת 
ספינת מיל"ה לאוקיינוס ששקטו קמעה 

גליו.
כשם שהגענו לתובנות באשר לשינויים 
הנחוצים במבנה ויעדי מיל"ה, הגעתי 

אף אני לתובנה שנחוץ שינוי גם 
בממלא תפקיד יושב הראש לוועד 

המנהל.
האסיפה הכללית מאחורינו ובחירתו 
של ועד חדש הינה מועד ראוי לבצע 

עירוי הולם אותו אוביל בפרישתי 
מתפקיד היו"ר אם כי אמשיך בסיוע 

כחבר ועד מן המניין.
בשלה העת להודות לחברים היקרים, 

אנשי המוסיקה, העט  והמחשבה. 
והתודה הגדולה, למתנדבים אשר 

בלא רוחם וכוחם לא היה טעם אפילו 
ביציאה מהנמל.

שעה יפה היתה למיל"ה ויפה היה לו 
לוועד שנבחר והורכב ממגוון רבדים 

של תרבות אנושית וחום חברי. 
אני מאחל שהמנכ"ל, הוועד הנבחר 

והיו"ר החדש – חברי אבי שיינמן, 
יזכו בדרך סוגה ברוח טובה ותרבות 
ארגונית שתשיא הישגים ואושר לכל 

הנוטלים חלק .
באיחולים מעומק הלב מאחד האדם 

שהזמר והאדם יקרים לו מפז וקרובים 
לחדרי ליבו יותר מאי פעם.

 שלכם,
אבי פרידמן

איגרת 
פרידה, 

יו"ר מיל"ה 
 היוצא
אבי 

פרידמן

ח

אוהבים את עמותת 
מיל"ה? הצטרפו 

 לקבוצת
הפייסבוק 

כן
תו

תי 
שירו ן  שקי

י פ
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 דבר
יו"ר 

 מיל"ה
אבי 

שיינמן

ברי מיל"ה יקרים,
לפני כחודש נבחרתי ליו"ר מיל"ה פה אחד על ידי חברי הוועד 
המנהל. אני מקבל את התפקיד בהתרגשות וענווה. תודה על 

האמון שאתם נותנים בי ועל התמיכה שאתם משדרים. תודה לרון 
המנכ"ל וצוותו על שיתוף הפעולה ועל קידום התכניות והפעילויות 

למה שחשוב לעתיד מיל"ה. 
אני מוקיר תודה לכל החברים שהטו ומטים את שכמם וליבם לקידום 

מיל"ה. תודה מיוחדת ליו"ר היוצא, חברי עו"ד אבי פרידמן. אני מוקיר את 
מחויבותך ואת תרומתך לקידום מיל"ה, בתקופות לא קלות.

אני מבקש לחרוט על דגלה של מיל"ה מחויבות חדשה, שבה אנחנו יוצרים 
לעצמנו, למיל"ה ולמדינת ישראל עתיד מרגש, מפעים ומעורר השראה. 
כזה, שהופך אותנו לנכס לאומי של תרבות המוזיקה הווקאלית, המוכר 

בעולם. 
מוזיקה ווקאלית היא סגנון מוזיקלי, שבו מרכז הכובד של המוזיקה נשען 

על קול האדם ולא על כלי נגינה, על עבודת צוות והרמוניה קולית, אך 
גם הרמוניה בין המנצח לבין הזמרים וכיום גם בין מנהל / ועד ההרכב 

לבין המנצח. מוזיקה באה מלשון המוזות בעת העתיקה ביוון, שהנעימו 
את זמנם של אלי האולימפוס בנגינה, בזמרה ובריקוד. לפני שהמלחין 

או המשורר היה מתחיל לחבר יצירה חדשה, הוא היה פונה אל המוזות 
ומבקש מהן, שתנחינה אותו ותסייענה לו בעבודתו. אני מבקש שנאמין, 

שמיל"ה של כולנו תהפוך להיות מקור השראה להרמוניה קולית וצוותית, 
לפחות כמו במיתוס היווני. 

ברוח התחדשות מיל"ה, פעל בשנה האחרונה צוות היגוי שיווקי בראשותי, 
שכלל את רון גנג, יאיר קלינגר, רפי זליג, אבנר בן ארי, ד"ר דן גנג, ובתיה 
מורבצ'יק לגיבוש נקודת יחוס לייעוד וחזון של מיל"ה, אסטרטגיה שיווקית, 
מטרות ויעדי ביניים, מיצוב ומיתוג. בשנה הקרובה, שנת 2016, נקדיש זמן 

לתהליך שיתוף, שינויים והתאמות, תכנון, יצירת צוותי פעולה ביצועיים 
במסגרת הוועד המנהל ומתנדבים נוספים ועוד. במסגרת זו, התנענו 
סמינרים מקצועיים למנהלי הרכבים ובתקופה הקרובה נתניע פעילות 
ברמת המחוזות )בהובלת יגאל פרי( ולמנצחים קיימנו הרצאת טעימה 

לתכנון המשך סמינרים )בהובלת איתי לב(. אנחנו בתהליך יצירת שיתופי 
פעולה עם גופים וארגונים מובילים ומשלימים )ראה ידיעה במגזין זה על 

השת"פ עם "רימון"( ועוד יוזמות, שנפרסם בהמשך. 
בכוונתי להיפגש עם שרת התרבות והספורט להציג בפניה את מיל"ה 

וחזונה ולהתוות אתה כמה כיווני פעילות ויוזמות ברמה הלאומית בשיתופנו 
ובהובלתנו.

בחודש האחרון ניפגשתי עם "צלילי הקשת" בניצוחו של מירון מינסטר 
ו"ראש טוב" בניצוחה של ג'יני רבין.  בנוסף, הגעתי לכיתות האומן הבינ"ל 

רוג'ר טריס ברעננה ובהוד השרון, שהשתתפו בהן לא מעט הרכבים. גיליתי 
אנשים גדולים, שאוהבים מוזיקה ושירה, שהם בעניין של מקצוענות ויצירת 

הנאה וחוויה לעצמם ולקהלים אחרים. 
אפרופו מיתוס יווני, בחנוכה הקרוב, יתקיים בטירת כרמל בשיתוף הרשות 

המקומית, כנס חבורות מסורתי, חגיגה זמר להרכבי השירה שלנו. 
ההרשמה נסגרה באופן מרשים זה מכבר עם 850 משתתפים. תודה לרון 

וצוותו, למפיק אבי פיינטוך ולכל מי שישתתף. 
בסוף ינואר 2016, יתקיים אחד מרגעי השיא שלנו, הכנס השנתי של מיל"ה 
"סובב הים האדום" בעיר אילת. ראו את פנייתו של רון אליכם. תודה לצוות 
ההפקה ולכל מי שבחר ויבחר להגיע. אני מבקש להפשיל שרוולים ולקדם 

את היעד של הגעת 800 חברים משתתפים. 
אנחנו זקוקים לכם חברי / ועדי / מנהלי ההרכבים, המנצחים והמתנדבים 

כמנהיגים במחוזות, בוועדות הפעולה ובצוותי ההיגוי, שהקמנו ונמשיך 
להקים, בכל אותם נושאים חשובים, שיצמיחו את מיל"ה. 

תודה לכל החברים השותפים לדרך ולחזון. בהצלחה לכולנו,
אבי שיינמן, עו"ד
  יו"ר  מיל"ה

ברים יקרים,
הכנס השנתי של מיל"ה, זמר 

סובב הים האדום יתקיים בעיר 
אילת בסוף שבוע, בתאריכים -28
30 בינואר 2016, סה״כ שני לילות 

)אופציה ללילה נוסף החל מה- 27.11.16(
לאחר כשלושה שבועות ממכתבי הראשון בנושא 

כאן וכחודשיים לפני האירוע, אני שמח לבשר 
שעד כה נרשמו לאירוע 550 חברים ובני זוגם! 

הכנס והאולם יכולים להכיל כ- 800 חברי 
מיל"ה וזה גם היעד שלנו.

אנא הקדימו הרשמתכם לאירוע המרגש 
והמושקע של השנה.

זהו ללא ספק האירוע הגדול של כולנו, אחד 
מרגעי השיא של מיל"ה, אשר הופך למסורת.

האירוע משמעותי לעתידה של מיל"ה 
וצמיחתה, מעמדה וחוסנה, מיצובה ומיתוגה 
בעיני חבריה וגם בציבור ובמוסדות תמיכה.

תכנית האירוע
תוכלו למצוא את תכנית האירוע לרבות 

המופעים והתכנים העשירים המעודכנים 
במגזין זה ובאתר האירוע

.http://www.mila-events.com

הוספת הזדמנות להרכבים המעוניינים 
להופיע בהופעת מקור עצמית

בעקבות בקשות שהגיעו למשרדינו, אנחנו 
מזמינים בזאת הרכבים להציע 

תכנית מקור עצמית שלמה שלהם. 
משך התכנית כשעה והיא תעסוק ביוצר 

או בנושא מתחום הזמר העברי.
כל הרכב כזה יקבל להופעה אולם מצויד 
במערכת הגברה, מיקרופונים אלחוטיים, 

קלידים ותאורת במה יפהפייה.

בהתאם להרשמה יעודכן האתר גם בתכניות 
המקור העצמיות.

ההרשמה לאירוע היא לחברי מיל"ה בלבד, 
ששילמו דמי חבר ובני זוגם 

 והיא מבוצעת באתר הבא:
www.mila-il.com/sovev

נשמח לראותכם.

בברכה,
רון גנג, מנכ״ל מיל"ה
 

 כתמיד, אנו עומדים
 לרשותכם: 09-7880032

mila-il@zahav.net.il :או במייל

דבר 
מנכ”ל 
מיל”ה, 

רון גנג 

חח
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חד מרגעי 
השיא 

השנתיים 
של מיל"ה 
כבר שנים 
ארוכות הוא 
ללא ספק הכנס 

הארצי והמסורתי של 
המקהלות וחבורות הזמר, 

"שרים בטירת הכרמל", 
שישוב לתת את הטון 

במשך ארבעה ימים בחג 
החנוכה הקרוב ויחגוג בין 
ה-7-10 בדצמבר הקרוב 

את שנתו ה-12 ברציפות. 

חשוב לציין כי פרויקט 
"שרים בטירת הכרמל", 

הוא תוצר של שיתוף 
פעולה מבורך בין עיריית 
טירת הכרמל והמתנ"ס 

המקומי לעמותת מיל"ה, 
ובשיתוף משרד התרבות. 

כאמור, לא פחות מ-11 
שנים תמימות זוכה הכנס 
הארצי מדי שנה לשיתוף 

פעולה רחב היקף לצד 
מחמאות רבות מצד 

עשרות מקהלות וחבורות 
זמר מכל רחבי הארץ, 

הממתינות בציפייה 
ובדריכות לאירוע בו יוכלו 

להופיע ולשיר במלוא גרון, 
לצד מפגש שנתי וחברי 

עם הקולגות הרבות 
מהתחום המוסיקלי 

והווקאלי. 

האירוע הגדול, שיימשך 
כאמור במשך ארבעה 
ימים בטירת הכרמל, 

יתקיים באשכול הפיס 
ובאודיטוריום הסמוך 

אליו. לצד מגוון ההופעות 
הרחב של המקהלות 

וחבורות הזמר, צפויים 
המשתתפים ליהנות 

בהפסקות מאווירה נעימה 
ומשפחתית וכיבוד עשיר.

אז "מה בתכנית, אתם 
שואלים? " האירוע 

העשיר צפוי לכלול מופעי 
הרכבים ושלל הופעות 

מיוחדות, כשהמופע 
מרכזי יהיה של להקת 

'נואבו' )'חדש' בספרדית( 
במחווה יפה וחגיגית 
לג'יפסי קינג. חשוב 

לציין כי ההערכה היא 

שבמהלך ארבעת ימי 
הכנס יהיו קרוב ל-850 
זמרים וזמרות, כמות 

מכובדת ומרשימה לכל 
הדעות. 

אגב, אם רוצים הוכחה 
נוספת לכך שמדובר 

באחד האירועים 
החשובים והמשמעותיים 

של מילה במהלך 
השנה, ואת העובדה 
שההרכבים המגוונים 

מאוד אוהבים את הכנס 
הארצי בעיר הצפונית, 

די אם נציין שכמה ימים 
אחרי שנפתחה ההרשמה 

היא כבר נסגרה לאחר 
שנרשמה מכסה מלאה. 

זאת ועוד, חשוב לציין את 
שיתוף הפעולה המדהים 

של אנשי מיל"ה עם 
מתנ"ס טירת הכרמל. 
בעמותה ביקשו לציין 
לחיוב את פועלו של 

מנהל המתנ"ס אבנר 
כהן, המפיק המקומי 
קובי הזז וכמובן רוח 

ההתנדבות היפה של בני 
הנוער מטירת הכרמל, 

אור בוקר

הטירה ה-

א

הכנס הארצי 
והמסורתי של 
מיל”ה “שרים 

בטירת הכרמל” 
בשיתוף משרד 

התרבות 
והמתנ”ס 
העירוני, 
יתקיים זו 

השנה ה-12 
ברציפות 

בהשתתפות 
המקהלות 

וחבורת הזמר. 
יהיה שמח

12
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שמרותקים ומעורבים 
בפעילות המשותפת 

ותורמים רבות להצלחת 
האירוע. 

את הכנס מפיק עבור מיל"ה 
אבי פיינטוך, בעבר ראש 

תחום הפקות במיל"ה, 
שהתבקש לסייע בארגון 

הכנס הארצי: "החשיבות 
של הכנס הקרוב היא 

עצומה, כי במשך ארבעה 
ימים יש הזדמנות לכל 
ההרכבים להשמיע את 

עצמם לחבורות אחרות, 
לצד האפשרות לשמוע 
גם כן חבורות אחרות", 
מספר פיינטוך. "האירוע 

הזה מעשיר מאוד את 
חוויית השירה עבור כל 

המשתתפים. המגוון הרחב 
של ההרכבים והסגנונות 
השונים, צובע את הכנס 

הארצי הזה בצבעים עזים 
ואנחנו שמחים מאוד על 

כך".  

אבנר כהן, מנהל המתנ"ס 
בטירת הכרמל, ביקש 

להודות למיל"ה ולעירייה 
על שיתוף הפעולה המבורך 

לאורך השנים והוסיף: 
"אנחנו חוגגים י"ב שנים 
תוך שימור הזמר העברי 

על גווניו מכל רחבי הארץ, 
והחגיגות האלו גם מראות 

על המשמעות המיוחדת 
שלנו כעיר. המפגש בין כל 
המקהלות וחבורות הזמר 
השונות, לצד החיבור של 
טירת הכרמל המתחדשת 

והצומחת עם אוכלוסיות 
שנבנות ובאות מכל רחבי 
הארץ לשיר איתנו, עושה 

טוב לכל הצדדים גם 
יחד. בנוסף יש מפגשים 

מקצועיים מדהימים כשכל 
חבורה יושבת ומקשיבה 

לרעותה, ומשתבחת 
בהתאם. למקהלות יש 

אתגר גדול להראות כמה 
הן משתפרות. בקיצור, יש 

כאן הרבה דברים יפים 
ומחוברים מבחינה חברתית, 

מקצועית וכמובן הוויה 
ישראלית משמעותית, וכל 

זה קורה במקום מחבק 
ואוהב כמו טירת הכרמל". 

12

<

ערבי שירה בקרדו

עלות למשתתף )כולל אורחים(: 20 ש"ח

אצל תבור גם ב-2016
לוח המופעים המלא:

פותחים את הערב בשעה 20:15

כיבוד יוגש ע"י החבורות

שירי אביב  14.4.16
שירי יאיר רוזנבלום  19.5.16

שירה יהודית  16.6.16
שירים צרפתיים מתורגמים  21.7.16

)במידה והביקוש יהיה גדול יתקיים ערב זהה ב-28/7(  

ערב דרום אמריקאי  18.8.16
ערב א קפלה  15.9.16

שירי יידיש ומתורגמים ליידיש  27.10.16
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זוכרים 
את רחל 
ערב שירה לזכרה 

של רחל אברמוביץ 
ז"ל, מנהלת חבורת 

הזמר 'שדות ירוקים', 
התקיים לאחרונה 

בבאר טוביה. פרידה 
מהאישה אשר את 
המנגינה שלה אי 

אפשר להפסיק

בתאריך 19/9/15 נערך בבאר 
טוביה ערב שירה לזכרה של 

רחל אברמוביץ ז"ל. הערב נערך 
בהנחייתה של אהובה סהר, חברתה 

הקרובה ביותר בנוכחות משפחתה 
הקרובה וכ-200 חברים קרובים 

ורחוקים שהגיעו לחלוק לה כבוד.

הערב שהיה ערוך באופן מרשים 
בסימן מרחל )המשוררת( לרחל 

)מנהלת חבורת הזמר 'שדות 
ירוקים'( ריגש את כל הנוכחים, 
לנוכח הכבוד וההערכה הבלתי 

נלאים שהופנו כלפיה. 

ההיכרות שלי עם רחל נבעה 
מהעובדה ששתי החבורות שלנו 
נוהלו ע"י המנצח, יאיר קלינגר, 
ומכאן נוצר שיתוף הפעולה בין 

החבורות במופעים משותפים בארץ 
באירועים שונים ובנסיעות משותפות 

לחו"ל.

כך כתבתי לה גם אני: לו ניתן היה 
להתייעץ עם רחל ולשאול אותה, 
"מה דעתך - האם הערב שנערך 
לכבודך ערוך נכון", "או האם יש 
אולי משהו שהיית רוצה לעשות 

אחרת". מי שהכיר אותה טוב ידע 
ששתי תשובות היו יכולות להיות 

שגורות בפיה.

או שהייתה אומרת "בחייכם אל 

תביכו אותי, בשביל מה צריך את כל 
זה", אולם כאשר ידעה שמוטלת עליה 

משימה להפיק כנס חבורות או להכין את 
החבורה שלה לקראת נסיעה לחו"ל, אז 

הייתה הופכת  לנמרה של ממש.

רחל הייתה פרפקציוניסטית ומרגע 
שהמשימה הוטלה עליה כמנהלת 

החבורה לא שקטה ולא נחה עד שכל 
אחד ידע בדיוק מה הוא צריך לעשות. 

היא לא ויתרה כהוא זה על הכיוון 
שבחרה ללכת בו, גם אם נתקלה 

במהמורות בדרך.

רחל ידעה להפעיל אנשים וידעה 
להוציא מהם את המיטב למען כולם. 

לא פעם גערה באנשים כשחשבה 
שלא עשו בדיוק מה שביקשה, אולם 
כולם קיבלו זאת בהבנה כי ידעו על 

טוב ליבה והבינו שהדברים באים 
ממקום טוב ולמען מטרה נעלה.

רחל הייתה אישה שנתנה את כל כולה 
ועשתה כל שנדרש למען האחרים ולא 
נחה לרגע, עוצמת הנתינה שלה היה 

משהו בלתי נתפס.

רחל הייתה אישה של ניגודים, שחור 
או לבן, אין באמצע. דבקה בצידקת 
דרכה ונאמנה לעקרונותיה, גם אם 

לא כולם הסכימו עימה. חברים טובים 
ומסורים זכו לנאמנות חסרת פשרות 

ולשיתוף פעולה מלא.

כמנהלת החבורה הייתה פעילה 
בשורת אירועים אותם ארגנה מיל"ה 
ואף דאגה שהחבורה שלה תשתתף 

בהם. בחודשים האחרונים כשכבר 
היא עצמה לא יכלה להופיע עקב 

מחלתה, לא ויתרה רחל והצטרפה 
לחבורה בהופעותיה במקומות שונים 
בארץ. האירוע האחרון בו השתתפה 

היה ביוני 2014 בפסטיבל בינלאומי 
בצפון איטליה "רק כדי להיות עם 

כולם". עקשנית הייתה, נאחזת 
בחיים בכל הכוח, לוחמת אמיתית.

רחל הבלתי מנוצחת נכנעה למחלה 
ארורה שפערה חור גדול בלב כולנו 

ובראש ובראשונה במשפחתה 
המורחבת, בחבריה ומכריה, 

ובחברים מ-'שדות ירוקים'.

אני מאמין שלו ניתן היה לשאול 
אותה, רחל, "מה עושים כעת" או 
"איך ממשיכים מכאן", היא הייתה 

אומרת לנו: "המשיכו לשיר ולשמוח, 
לנסוע, לטייל וליהנות מהחיים. אני 

מלמעלה אשגיח עליכם, אלווה 
אתכם ואשמח בשמחתכם".

תהא נשמתה של רחל צרורה 
בצרור החיים וצרובה בלב כולנו 

לתמיד

הכותב הינו יו”ר ועדת מנהלי הרכבים במיל”ה

יגאל פרי
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חבורת זמרי גלרון הוותיקה זכתה לשבחים 
רבים עבור הופעתה לאחרונה בהיכל התרבות 

דרום השרון. המנצח והמנהל המוזיקלי, 
אבי פיינטוך: “רק פרגון הדדי ואהבת הזולת 

מאפיינים אותנו”

“הקול נשאר במשפחה”

די מחיאות הכפיים הדהדו 
שעה ארוכה בחלל היכל 

התרבות דרום השרון 
בסיום המופע “הקול נשאר 
במשפחה” של חבורת “זמרי 

 גלרון” שהתקיים בתחילת החודש.
היה זה אחד משיאי פעילות ההרכב 
כשחברו יחדיו הזמרים, אוהד שרגאי 

)הופיע כאמן אורח( ותזמורת בת 6 
מלווים למופע שהביא את מיטב שירי 

המשפחות )אלתרמן ותרצה אתר, 
יחיאל ואלי מוהר, נחצ’ה וסי היימן, 

יעקב אורלנד, שמרית אור ואחרים(. 
בערב זה הוקדשה גם פינה ליוצרים 

מתוך ההרכב: יענקל’ה גלפז, יענקל’ה 
שרייבמן ואבי פיינטוך. הנחתה בחן 

 רב – בתיה מורבצ’יק.

מ-2001 מנצח על ההרכב בקביעות 
אבי פיינטוך. במשך קרוב ל-15 שנות 

פעילותו בחבורה, הצליח האחרון 
להוביל אותה לשיאים רבים בתחום 

השירה האמנותית בזמר העברי. 
מאחוריהם מגוון הופעות שערך 

ההרכב בארץ ובחו”ל )יוון, גרמניה, 
 אנגליה וארה”ב(.

השלד המרכזי של ההרכב בנוי על 
זמרים וותיקים השרים יחד למעלה מ 

 25 שנים שאליהם התווספו 
זמרים החל מ 2001. רפרטואר 

ההרכב מגוון וכולל זמר עברי וחומרים 
 בינלאומיים.

המוטיבים המרכזיים המאפיינים את 
עבודת ההרכב הם חזרות ארוכות 

מהרגיל ושקדנות בהכנת החומרים 
 הנלמדים. 

סוד הקסם של ההרכב מסביר אבי, 
טמון ביכולת הזמרים להקשיב זה 

לזה. “בשורה התחתונה מה שהמאזין 
שומע ומקבל הוא תוצאה של כל 

האלמנטים יחדיו.  איך מגיעים לזה?  
דרך עבודה רצופה וללא פשרות, 

קפדנות בביצוע ועיבודים הנכתבים 

במיוחד להם.  אלמנט חשוב נוסף 
שייך לחברות והמשפחתיות העמוקה 

בין חברי ההרכב. רק פרגון הדדי 
ואהבת הזולת. אווירה שכזו תורמת 

 רבות לעיצוב איכות השירה”.
את ההרכב מלווה בנאמנות רבה 

הבמאית והכוראוגרפית גלי מטה לוי 
גולן שעבודתה המקצועית תורמת 

 לאיכות המופעים.

“זה לא מספיק שנכתבים עיבודים, 
מבוצעות חזרות ומעלים מופעים” 

מוסיף אבי, “צריך שיהיו גם זמרים 
טובים כדי להגיע לתוצאות וכאלה הם 

 זמרי גלרון”.

כיום עובדים זמרי גלרון בשדה ורבורג 
ושוקדים על המופעים הבאים. ההרכב 
זוכה לשבחים רבים הן ממנצחים והן 

מזמרים הנהנים משירתם המשובחת. 
אגב, יש לציין כי בחבורה פעילים יו”ר 
מיל”ה היוצא, אבי פרידמן ויו”ר מיל”ה 

הנכנס, אבי שיינמן.

ה

חבורת זמרי גלרון

מנצח: אבי פיינטוך * 
כוראוגרפיה ובימוי: גלי מטה 

לוי גולן * סופרן: ציפי לוי, 
רונית גולדברג, גילה גבע, 
 אורלי סאיג, אוסנת פורטונוי

אלט: פנינה גרשוני, לאה קרני, 
רוחי ברר, אירה קאופמן * 

טנור: יעקב גלפז, יגאל פרי, 
אבי שיינמן, יענקל’ה שרייבמן 

* בס: ישראל ניצן, שאולי 
כצנלסון, לייזי דרום, אורי לוי, 

אבי פרידמן

- גולדברג  נית  רו  טנגו כפר סבא, סולנית: 
: ל נשאר במשפחה" ך המופע "הקו מתו

, אסנת צן ני ישראל   "אל ההתחלה", סולנים: 
ל נשאר במשפחה" ך המופע "הקו י – מתו  פורטנו

המופע "הקול נשאר במשפחה" 
יתקיים גם במסגרת אירוע זמר 
סובב הים האדום באילת בסוף 

ינואר 2016
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 הושג סיכום לשיתוף פעולה
בין רימון - ביה"ס הגבוה 

למוזיקה, לבין מיל"ה

במהלך חודש נובמבר 2015 
סוכמו עקרונות לשיתוף פעולה  
בין רימון ביה"ס הגבוה למוזיקה 

לבין מיל"ה. במוקד, מפגש 
משותף ברימון )ב- 22 נובמבר(, 

בהשתתפות משה סיני מנכ"ל 
רימון וצוותו לבין יו"ר מיל"ה אבי 

שיינמן ומנכ"ל מיל"ה, רון גנג

 הוסכם על כמה מטרות וכללים 
משותפים:

 הקמת צוות חשיבה משותף שייפגש מתוך מחויבות 
הדדית להשגת החזון והמטרות של כל ארגון בנפרד וביחד.

 שילוב כפי שיקבע בין יכולות, משאבים, אירועים, שירותים 
למיניהם בין שני הגופים על ציר הזמן להענקת ערך מתמשך 

ויציב לקהלי היעד שלהם.

"טעמי הרימון" 
- נשיא ביה"ס 

רימון, המוסיקאי 
יהודה עדר )מימין( 
עם מנכ"ל רימון, 
משה סיני, במטע 
הרימונים בביה"ס 
הגבוה למוסיקה 

רימון

אורי בר-מעוז

ביטוח אמנים ומקצועות הבמה
 הביטוח החדש
של חברי מיל"ה

 טל': 09-7962882  פקס': 09-7962883
E-mail: uri@beta-bit.co.il  Website:  www.beta-bit.co.il

חברי מיל"ה יקרים.
להזכירכם יש לכם דרכנו ביטוח צד ג' בחינם.

בנוסף, אנו כאן לשירותכם בכל מקרה של יעוץ או בקשה 
אחרת בכל אחד מענפי הביטוח )הקשורים או לא קשורים 
למיל"ה( ובמסגרת ביטוח האמנים המיוחד לו אתם זכאים 

בביטוחיכם הפרטיים או העסקיים.

שלכם,  

אורי  
בר-מעוז  

בין הרעיונות 
והפעילויות שסוכם 

שתקודמנה החל 
מעכשיו ובמהלך שנת 

:2016

 מיל"ה ורימון יזמינו הדדית 
את קהלי היעד שלהם לאירועים 

של מוזיקאים ויוצרים בינ"ל, 
שהם מזמינים ומארחים בארץ, 

לביצוע כיתות אומן וסדנאות, כפי 
שנעשה השבוע ב- 22/11/2015 

באולם הרסיטלים ברימון 
בביקורו בארץ של רוג'ר טריס, 

מהבולטים בתעשיית הא-קפלה 
בעולם, שהגיע כאורח כבוד 

באירועי "סולם מיל"ה" וביצע 
עבורה מספר כיתות אומן.

 פעילות / השתלמות חווייתית 
לחברי מיל"ה ברימון להרכבים 

קוליים בימי שישי אחת לשבועיים 
- שלושה בדומה לג'ם השישי 

הקיים שם להרכבים מוזיקליים.

 ביצוע פיילוט ברימון לחברי 
מיל"ה להקמת בית ספר 

למוזיקה ווקאלית / הרמוניה 
קולית.

 הזמנות הדדיות בין שני 
הגופים לאירועים וכנסים כמו 

"שירימון" ברימון )כמו כוכב נולד 
/ אקס פקטור( או אירוע שנתי 

של מיל"ה.

 רימון מזמינה את מיל"ה 
לעשות שימוש בעלות מופחתת 

בממדים טכנולוגיים הקיימים 
אצלה כמו אולפני הקלטות.

אבי שיינמן, יו"ר מיל"ה: "מזכר ההבנות מקדם את השותפים 
ביצירת עתיד החשוב לשני הצדדים".

רון גנג, מנכ"ל מיל"ה: "אני רואה בכך אתגר וגם הזדמנות לחברים 
ולמיל"ה כולה".

משה סיני, מנכ"ל רימון: "רימון חוגג השנה 30 שנות פעילות יצירה 
והשפעה במוסיקה הישראלית, אנחנו רואים בשיתוף הפעולה הזה 

הזדמנות יוצאת מהכלל לאחד כוחות מוזיקליים וליצר ערך מוסף 
גבוה לשני הצדדים".

רימון מזמינה את חברי מיל"ה

ביה"ס רימון יארח ב-8/12/2015 בשעה 
13:00 באולם 101 את ראש מגמת 

השירים בברקלי, גב' בוני הייז. ביה"ס 
מזמין את חברי מיל"ה לסדנה מעשית 

ושיתופת לכותבי שירים באנגלית 
הפעילים בתעשיית המוסיקה. ההשתתפות היא ללא 
עלות, אינה פתוחה לקהל הרחב, אך כרוכה ברישום 

מוקדם באתר רימון בקישור הבא כאן,         לרבות מידע 
על בוני הייז והסדנה.
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חוויה מוסיקלית ייחודית 
בסגנון יווני הייתה מנת חלקן 
של חבורת הזמר 'נווה צדק' 

ומקהלת 'צלילי כפר סבא' 
החברות במיל"ה, עת הופיעו 

בחגיגת הזמר בעיר קלמטה שביוון, אשר 
נערכה על פני ארבעה ימים בסוף חודש 
אוקטובר האחרון. השתיים זכו להוקרה 

ואהדה מחבר השופטים, מחבורות הזמר 
האחרות וכמובן מהתושבים המקומיים. 
המשלחת הוותיקה יותר הייתה שייכת 

למקהלת 'צלילי כפר סבא', בניצוחו 
ובניהולו המוסיקלי של מנשה לב-רן, 

שכללה כ-30 זמרים וזמרות. בתהלוכה 
הגדולה שהתקיימה ביום הגעת 

המשלחות, החגיגה הישראלית הייתה 
בשיאה עם 'מחר' של נעמי שמר, 'שיר 

אהבה חילי' של סשה ארגוב ואפילו 
מארש צה"ל. בנוסף, קפצו היוונים לצלילי 

השיר המקומי 'מילי סמו', מעין גרסה 
יוונית להבה נגילה, שביצעו הכפר סבאים. 
ראוי לציין כי החבורה זכתה בסיום במקום 

השלישי בקטגוריית הפולקלור.
 "האווירה הייתה מאוד מיוחדת. זה 
ממש הזכיר את העדלאידע בארץ", 

מספר המנצח והמנהל המוסיקלי, מנשה 

בשירת 
היאסו

חבורץ הזמר 'נווה 
צדק' ומקהלת 'צלילי 

כפר סבא' העניקו 
מופעים משלהבים 

ורפרטואר עשיר 
בחגיגת הזמר בקלמטה 

שביוון. השתיים זכו 
להישגים מרשימים 

לצד המון אהבה 
מהקהל המקומי 

אור בוקר

ח

"חוויה תרבותית בלתי רגילה"
המשלחת השנייה מטעם מיל"ה שייצגה את ישראל בכבוד בחגיגת הזמר 

הבינלאומית מנתה 17 איש שהורכבו משלוש המקהלות שהקימה המנצחת 
לאריסה לומלסקי בתל אביב – נווה צדק, ויצ"ו ובית ברבור. אז מדוע נקראה 

המקהלה כולה נווה צדק, התעניינתם? פשוט כי היא הוותיקה ביותר. זו הפעם 
הראשונה שחבורת הזמר הזו מופיעה בחו"ל, והדגש של המנצחת לאריסה 

היה על שילוב קולי שיוצר הרמוניה מיוחדת במינה. נווה צדק הופיעה תחילה 
במופע המכונה 'ידידות' ובהמשך באולם הגדול יותר, מול חמישה שופטים, ואף 

זכתה במדליית כסף ובמקום השני בקטגוריית הפולקלור. בניצוחה של לומלסקי, 
שרה החבורה עיבודים מיוחדים לשירים מוכרים, בהם 'הכניסיני תחת כנפך', 

'הרדופים', ו-'על הדרך עץ עומד' – בשילוב של עברית ויידיש. 
אחת מזמרות ההרכב, אורית גרטל, מספרת: "במצעד המשלחות התקבלנו 

באהבה גדולה מאוד ע"י תושבי העיר ושרנו 'הבאנו שלום עליכם' ו'הבה נגילה'. 
בכנס שנערך לאחר מכן שרו כל המשלחות מרחבי תבל יחד שני שירים של 

תיאודורקיס שנשלחו אלינו מראש והיה מאוד מרגש. במופע הידידות יצאנו מאוד 
מחוזקים וכשירדנו מהבמה וניגשתי להודות למנחה, הוא ענה לי בעברית 'הבאנו 

שלום עליכם'. גם בתחרות מול השופטים הרגשנו טוב. ממש כמו בכוכב נולד 
או אקס פקטור, ראיתי מולי את השופטים והם נהנו מאיתנו. היתה אקוסטיקה 
מעולה ושילוב נכון של שירים מלודיים לצד קצביים. אין ספק שזו הייתה חוויה 

תרבותית בלתי רגילה שהרימה אותנו למעלה. לעיתים, הרגשנו שאנחנו פשוט 
מרחפים".     

לב-רן. "הרגשנו את החמימות. התחלנו 
לצעוד, ואני חייב לומר שהקהל קיבל 
אותנו בצורה יוצאת מן הכלל. מעבר 

לזה, כששרנו 'הללויה', הקהל התחיל 
להתנדנד באולם לפי הקצב כאילו הם 

מכירים זה את זה שנים. זה היה מחזה 
מאוד יפה. בסיום כולם עמדו על רגליהם 
דקות ארוכות ומחאו כפיים. קיבלנו 'רק' 

מדליית ארד בתחרות, אבל ללא ספק 
מדליית זהב מהקהל".  

לב-רן הוותיק, שכבר ראה אירועי זמר 
בחייו ומגדיר את 'צלילי כפר סבא', 

שהופיעה ברחבי תבל, כ'מקהלה עם 
מזוודות', מסכם ומשתף בחוויה מרגשת 

במיוחד: "ללא ספק, הרמה הייתה 
מאוד גבוהה. היו הרבה מקהלות יווניות 

לצד מקהלות ממזרח אירופה – רוסיה 
ובולגריה, ואפילו ממזרח אסיה - כמו יפן 
וסין. רגע אחד שהרטיט את הלבבות של 

כולנו, היה כשיצאנו מההופעה לפני הקהל 
המקומי. ברחוב עמדה מקהלה של בנות 
יווניות ושרה בעברית את שירו של יוסף 

הדר, 'קשת לבנה'. מתברר שהלהקה 
המקומית פשוט אוהבת שירים ישראלים. 

העברית שלהן הייתה יפה כל כך וכולנו 
התרגשנו מאוד". 

לצפייה במקהלת ‘צלילי כפ”ס’ שרה 
‘מילי סמו’ בקלמטה, יוון

 משלחת
תל אביב – נווה צדק
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רוג'ר טריס

מלחין ומעבד היוצר 
מוסיקה המשלבת בין 

אלמנטים קלאסיים 
מסורתיים לבין ג’אז, 
פאנק, גוספל, ומוסיקת 

עולם. נחשב לחדשן מן 
השורה הראשונה בעולם הווקאלי. מסייר 

רבות ברחבי העולם כמורה ומומחה 
בנושאים כגון אילתור, יצירתיות, 

הרמוניה, עיבוד, קצב וטכניקה של 
סולנים. נחשב למוח

מאחורי VOCAbuLarieS של בובי 
מקרפרין, יצירה קוראלית פורצת דרך 
שכונתה מסטרפיס’, ‘עתיד המוסיקה 

הקוראלית’, ו’סטנדרט חדש להקלטות 
קוראליות’.

טריס הגיע לארץ ביוזמת מיל"ה ובסיוע 
שגרירות ארה"ב והוא עומד בראש חבר 

השופטים של סולם מיל"ה.

 רפי זליג

בוגר האקדמיה למוסיקה ע"ש רובין 
בירושלים בניצוח 

תזמורת. הצטרף 
למקהלה 

הקאמרית 
הסמוכה 

לאקדמיה 
למוסיקה 

כזמר וכמנהל 

יומיים יוצאי דופן מבחינה מוסיקלית וחברתית עברו על חבורות הזמר של 
מיל"ה לאחרונה. היו אלה יומיים ללא ציונים וללא מדליות, רק הערות, 

הארות והערכה ענקית לכל המשתתפים שהביאו את הכי טוב שיש והציגו 
אותו בפני עמיתיהם. ואם לא די בכך בין מקצה למקצה נחשפנו לעבודתו 

של המלחין רוג'ר טריס אשר העביר סדנא מוסיקלית בדרכו המיוחדת 
ובשיתופו של הקהל  אשר זכה בהעשרת ידע בתחום המחקר וההפקה של  יצירה 

מוסיקלית.

זה המקום להביע את תודתנו הגדולה למנצחים ולחבורות, למיכל פישר ולאיציק תבור 
על תרומתם העקבית, לג'ף משל מנהל ה'ווקאלוסיטי' שיזם את הבאתו של רוג'ר 

טריס לארץ לפרויקט משותף של מוסיקה מקורית עם אחינועם ניני, גיל דור ומקהלת 
'ווקאלוסיטי'. לשמחתנו רוג'ר טריס נענה לבקשתו של מנכ"ל מיל"ה לשמש כחבר 
נכבד בחבר השופטים של סולם מיל"ה )בנוסף על הסדנא שהעביר(. כמובן תודה 

20 חבורות זמר ומקהלות, 10 מנצחים, ו-3 
שופטים בינלאומיים. אירוע סולם מיל"ה שהתקיים 

לאחרונה בהשתתפות המלחין הבינלאומי רוג'ר 
טריס זכה להצלחה כבירה

בתיה מורבצ'יק

היכרות עם שלישיית שופטי סולם מיל"ה 2015

אדמיניסטרטיבי וכן שימש כחבר 
המקהלה הלאומית "רינת". זכה 

ב-1984 בפרס ראשון בתחרות ניצוח 
של האקדמיה למוסיקה בירושלים. 

השתלם בניצוח תזמורת בקונסרבטוריון 
במינכן, שם שימש גם כאסיסטנט 
למנצח תזמורות הקונסרבטוריון. 

במקביל השתלם בניצוח תזמורת עם 
המאסטרו סרג'יו צ'ליבידקה. יזם את 

הקמת שמיניית "ווקאל", אותה אף ניהל, 
אדמיניסטרטיבית ומוסיקלית. 

נעמי פארן 

מנצחת ישראלית 
והמנהלת המוזיקלית 

של מקהלות מורן, 
אותה הקימה 

כמקהלת ילדים לפני 
עשרים שנה. פארן 
הינה בוגרת מכללת 
לוינסקי והמגמה לניצוח 

באקדמיה למוסיקה באוניברסיטת תל 
אביב. משתתפת בקביעות בהשתלמויות 

ובסדנאות מנצחים, מנחה כיתות אמן 
 וסדנאות ושופטת בתחרויות 

 בינלאומיות..

דבריה של נעמי בסיום האירוע: "זכיתי 
להיות שופטת במהלך יומיים בהן עלו 

לבמה מקהלות וחבורות זמר למופע קצר 
-ועלינו השופטים, הוטל לכתוב תגובה 

והערכה לעשייה המוסיקלית: לרמת 
הביצוע ,האינטונציה, הדיקציה ,המקוריות 

בעיבודים ,האינטרפרטציה ועוד.

רוצה לומר שחוויתי חוויה נפלאה 
ומרגשת. האווירה המדהימה של פרגון 
אחד לשני, תחושה של תחרות בריאה 

שגורמת להתפתחות והתקדמות. 
העיבודים המקוריים של המנצחים, 

שברובם היו מעניינים לאוזן ומבוצעים 
בקפידה. 

אני רואה התקדמות גדולה מאד בתחום 
השירה הישראלית הפולקלוריסטית 
-שירת א קפלה ישראלית איכותית, 

כתיבת יצירות מקוריות לצד החיפוש אחר 
הצליל המיוחד לכל הרכב מבחינה קולית. 
את כל אלו יש להמשיך יחד עם חיבורים 

בין החבורות לביצועים משותפים לצד 
נתינה ועשייה למען הקהילה והחברה 

 בישראל".

י

 יומיים של עונג מוסיקלי:
סיכום סולם מיל"ה 2015
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אמנם יש עדיין מספר חודשים עד לרגע הגדול, אך אין ספק 
שכל ביקור בארץ הקודש של אמן הא-קפלה הבינלאומי, קווין 
פוקס, מעורר התרגשות וציפייה בקרב חברי מיל”ה וכן בקרב 

חברי מקהלת הקצב ‘ווקאלוסיטי’, שפוקס משמש כמנהלה 
המוסיקלי. 

פוקס, יליד טורונטו, הוא זמר בריטון, מתופף, מדריך ומעבד מוזיקלי. הוא 
יגיע כאמור לישראל לביקור קצר בן מספר ימים במהלך חודש פברואר 

2016.  ב-25 בחודש הוא יקיים כיתת אמן בת יום אחד עבור ההרכבים של 
מיל”ה. בנוסף יערוך שתי חזרות עם ‘ווקאלוסיטי’ לרבות ניצוח על הופעה 
של המקהלה, שתתקיים יומיים לאחר מכן )27 בפברואר(. כמו כן נבדקת 

אפשרות לקיים בצוותא עם פוקס גם שבת שירת א-קפלה.
קולו של קווין פוקס מוכר בעולם הא-קפלה העכשווית. בשנים האחרונות 

הוא מסייר ברחבי העולם עם קבוצתו זוכת פרס הגראמי “הסווינגל 
סינגרס”, לאחר קריירה בת תשע שנים עם מקהלת “טורונטו קאדנס”. 

סדנאות האימפרוביזציה שלו זכו לתשבחות מבתי ספר, פסטיבלים 
ומחנות קיץ באירופה ובארה”ב. בנוסף הוא משמש כמלחין של תיאטרון 

קבוצת  “Driftwood” המשלבת תיאטרון שייקספירי עם מוסיקה 
קולית. בזמנו החופשי מעבד פוקס יצירות עבור מקהלות וחבורות זמר.

“אין ספק שקווין פוקס מביא עימו משב רוח בינלאומי לארץ מהרמה 
הגבוהה ביותר”, מספר ג’ף משל, מנהל וחבר מקהלת ווקאלוסיטי ומי 
שייסד אותה לפני כשנתיים וחצי בצוותא עם מנכ”ל עמותת מיל”ה, רון 

גנג, ואף היה זה שיצר את החיבור בין פוקס למקהלה. “מדובר במקצוען 
בכל רמ”ח איבריו, אדם מדהים וחביב המעניק מלא ההשראה לכל סצינת 

הא-קפלה המודרנית בארץ. אנחנו אוהבים אותו מאוד במיל”ה והוא 
כבר ממש נחשב לבן בית פה. בכל פעם שהוא מגיע ארצה הוא מקיים 

כיתות אמן וסדנאות. אנשים מכירים אותו, מעריכים אותו ומצפים לעבוד 
איתו. הוא כבר עבד עם הרבה מאוד הרכבים בארץ, כשמיל”ה היא הגוף 

המארח. אנחנו מצפים לחוויה בלתי נשכחת ומלאת השראה”.

ולם מיל"ה מחדש ימיו 
כקדם, זהו כנס חבורות 

ומקהלות מיוחד ורעיון כביר 
לחדש ולרענן את סולם 

מילה כבשנים עברו. הוותיקים 
שבינינו, חברי מיל"ה ייחלו לחידושו של 

מיזם זה והוא אכן התממש בזמן ובעיתוי 
הנכון והוא מצטרף מתוך כבוד אל יתר 
הפעילויות שבמסגרת פעילויות מיל"ה 

הענפה. 

אם בסולמות מיל"ה הקודמים הדגש 
היה על תחרות שירה בין ההרכבים 

והחבורות השונים שבסופה חולקו 
ציונים ותעודות הערכה, מצב שיצר 

לא מעט ציפיות ומתח רב ותחרותי בין 
המשתתפים, הפעם זה היה אחרת. 

המפגש היה כולו על טהרת חוויה 
מוסיקלית משותפת וגיבוש חברתי. 
ההרכבים התכנסו ברוח טובה, על 

מנת לתת הופעה משוחררת ומהנה, 
לשיר לפני כולם ועם כולם, ללא מתחים 

מיותרים, ללא תחרות וציונים, פשוט 
להיפגש וליהנות בצוותא מתוך כבוד 
הדדי. כמובן שלא חזרנו הביתה בלי 
צידה לדרך, בסופו של הערב  קיבלו 
הערכה מקצועית מלומדה וביקורת 

בונה מחבר השופטים, במטרה לסייע 
להרכבים לשדרג את רמתם המוסיקלית 

ולהגיע גבוה יותר.

ואכן בלובי של מרכז המוסיקה בעיר 
רעננה הצטופפו  הרכבים וחבורות זמר 

ממקומות שונים בארץ ואף מרחוק הגיעו 
מחופה של "הכנרת" כדי להציג את 

מרכולתם המוסיקלית, ביניהן  חבורות 
חדשות שלא הכרנו קודם כמה מרנין  

ומרגש היה לפגוש פנים חדשות במיל"ה 
. הערב התחיל בדיוק בזמן מאורגן 

למופת. באולם המרווח התקבצו כולם 
כולל אורחים. ניתן היה לחוש באווירה 

הכיפית , בהתרגשות, בהקשבה מתוך 
פרגון וכבוד הדדי לשירת ההרכבים שעל 

הבמה. כל חבורה במיטב מחלצותיה 
ועם חיוך נסוך על פניה עלתה לבמה 

ונתנה הופעה מכובדת ואיכותית, בסגנון 
ובהרמוניה קולית מגוונת וייחודית, שונה 

מחברתה. כך נהנינו משלל סגנונות 
ועיבודים קוליים שגלשו  מאוחר אל תוך 

הלילה , השעון רץ מבלי שנרגיש כי 
"היה מ-זה כיף". מה שמוכיח שיש לנו 

מנהלים מוסיקליים מן השורה הראשונה 
וזמרים לא פחות טובים ומוכשרים.

תודה מעומק הלב למארגנים ולתורמים 
בהצלחתו של הערב – אנו כבר מחכים 

לפעם הבאה.

א

אור בוקר

 FOX HOME       
אמן הא-קפלה הבינלאומי קווין פוקס, 

מנהלה המוסיקלי של מקהלת ווקאלוסיטי, 
יגיע לביקור חגיגי בישראל בסוף פברואר 

2016. יש למה לצפות

אירוע 
בלתי 
נשכח

יונה 
פדידה
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