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 הימים שאחרי...
הם אולי הימים שעוד נכונו לנו

אנו חלק מוטמע ובלתי נפרד של החיים הנכונים לנו בכל שעה וחלק 
מהחברה הישראלית הנמצאת שנים רבות בדרכי ושבילי החיפושים.

עם  הקשר  את  לחוש  כדי  שנים,  עושים  אנו  יחד,  לשיר  בהתכנסנו 
היכולים  לנו,  הנעימים  בצלילים  אותנו  להקיף  היכולים  האנשים 
להרגיע ולמלא אותנו באנרגיה, אהבה עצמית, אהבה לזולת ולחיים. 
מפגשים עם חבורות אחרות מאפשרים לנו להבין שלא איבדנו את 
הסולידריות החברתית. כל עת היא הזמן הנכון להחזיר אותה לחיינו 
ישראל  )כמניין המיתולוגי של מסעות  שנים   40 כמעט  לפני  וצער.  בעתות מלחמה  רק  ולא 

במדבר(, כתבה עידית פאנק עבור הדודאים את מילות השיר "הימים שעוד נכונו לנו". 
לקראת השנה הבאה עלינו לטובה, אני מבקש להביא את מילות השיר ולאחל שיבואו גם 
יבואו אותם הימים, שיביאו עמם את האור והתבונה להשכיל לכבד איש את רעו, ולסלול את 

הנתיבים לאהבה וסולידריות כחברה גם באמצעות העברתם לדורות הבאים.
הימים שעוד נכונו לנו

שיהיו נכונים, שיהיו רכונים
שיהיו מעלינו כמו כפות תמרים

ואנחנו שני המינים,
נברך עליהם,

ובין כפות ידינו
ידריכו קשתם כוכבים רחוקים

להביט בנו מתוך הלילות,

ולא נבוש להיות מוארים בימים, בימים.
הימים שעוד נכונו לנו...

והאפלה תביא תבונה אל לילותינו
ועין תהיה בנו זבת דמעות רכות של דבש 

בחלב,
ושבעה מינים, פי שבעה מונים

בבגרותו יבשיל ליבנו.
הימים שעוד נכונו לנו...

אבי פרידמן, עו"ד
יו"ר מיל"ה
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חברים יקרים,
לשנה הבאה עלינו לטובה אני מאחל לכל חברינו בריאות ואושר, הרבה 

שירה יפה בהרמוניות קוליות, חגים מהנים ושלווים.
לאסיפה  מהמקהלות  נציגים  מזמין  אני  בעיצומה.  העשייה  תנופת 
מ-09:30.  החל   12.9.14 בתאריך  מיל״ה  במשרדי  שתתקיים  הכללית 
בבית  הצהריים  באוקטובר, משעות  ו-14   13 המועד סוכות,  בחול 
מיוחדת  חוויה   - פעמונים״  ״קול  את פסטיבל  גוברין  בבית  נקיים 
בתחילת  בעיצומה.  ההרשמה  כאחד.  ולמבצעים  למאזינים  במינה 
א-קפלה ומדריכה  אמנית  גרות׳ מדנמרק,  לינה  נובמבר חוזרת אלינו 
בחסד. בביקורה האחרון בארץ, בחודש פברואר התאהבנו בה כולם, ואני שמח שהיא הסכימה 

להגיע שוב. כמו כן, בדצמבר אנחנו חוגגים את חג החנוכה בטירת כרמל כמיטב המסורת.
בברכת חגים שמחים ומתוקים  

שלכם,
רון גנג,

מנכ"ל מיל"ה

שמח!חג

ברכת שרת התרבות לחוברת ראש השנה של המרכז 
הישראלי למקהלות וחברות זמר 2014

בפרוס השנה החדשה, ברצוני לאחל לכם, חובבי הזמר ושירי המקהלות, 
שנה טובה. 

הביחד  לתחושת  מופלא  ביטוי  היא  הזמר  וחבורות  המקהלות  שירת 
השנה  ולוח  הישראליים  החגים  הישראלית.  ההוויה  את  המאפיינת 
יחד  הקהילה  או  המשפחה  כל  ששרה  בשירים  מלאים  הישראלים 
בקול גדול, בשירים המעבירים בכל השר אותם צמרמורת והתרגשות 
לֹום  עמוקה. כך לדוגמא מדי שישי מסביב לשולחן השבת עם הפיוט "ָשׁ
רּוְך הּוא". דוגמא נוספת אך  דֹוׁש בָּ ָלִכים ַהקָּ ֶלְך ַמְלֵכי ַהמְּ ֵרת   ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון / ִממֶּ ֲעֵליֶכם ַמְלֲאֵכי ַהשָּׁ
מתקופה וסגנון אחר לגמרי, הוא 'שיר הרעות' של להקת הנח"ל. שני השירים לא יכולים להתיר 
איש משומעיהם אדיש, הודות להרמוניות הווקליות, ללחנים המופלאים, ולמילים המדויקות של 

השירים. 
משרד התרבות והספורט פועל לאורך כל השנה על מנת לקדם את התרבות הישראלית, ובכלל 
זאת את מקהלות הזמר והזמר העברי. על-כן הקמנו במשרד התרבות את המדור לזמר עבר. 
המדור חרת על דגלו להנגיש את הזמר העברי ליישובים בפריפריה, החברתית והגיאוגרפית, וכן 

להוביל פרויקטים לשימור אוצרות הזמר העברי ויוצריו. 
ולהודות למקהלות המייצגות את ישראל בתחרויות רשמיות בחו"ל  זו  ברצוננו לנצל הזדמנות 
והמביאות לישראל כבוד רב. תודתי שלוחה לעמותת מיל"ה ולעומדים בראשה על פועלם לאורך 

כל השנה לקידום תרבות המקהלות והזמר העברי לאורך כל ימות השנה. 
ושיפה ושונה תהא השנה, כמילות שירה של נעמי שמר.

לימור לבנת 
שרת התרבות והספורט  

mailto:mila-il@zahav.net.il
http://www.mila-il.com/
https://www.facebook.com/groups/131220620262048/?ref=br_tf
http://www.digital-catalog.co.il/mila0814/
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"חנוכה א המסורתי  המקהלות  פסטיבל  לזה?  מוכנים  תם 
בטירת כרמל" הולך ומתקרב. האירוע שהפך במשך למעלה 
ושירת  בפרט  מיל"ה  של  השיא  מנקודות  לאחת  מעשור 

המקהלות בישראל בכלל, חוזר שוב למרכז הבמה.
עבור מי מכם שאינו בקיא בפרטים, פרויקט "שרים בטירת כרמל", הינו 
תולדה של יוזמה ברוכה של מיל"ה עם עיריית טירת כרמל המתנ"ס 
 .2003 בשנת  לראשונה  התקיים  התרבות,  משרד  ובשיתוף  העירוני 
מאז ועד היום זוכה הפסטיבל מדי שנה להשתתפות משמעותית מצד 
עשרות מקהלות וחבורות זמר מרחבי הארץ, אשר מחכות בשקיקה 

רבה להוכיח בו את איכותן הווקאלית.

האירוע שמתפרס על פני מספר ימים ויתקיים כמדי שנה בחג החנוכה,  
נערך באשכול הפיס ובאודיטוריום הנמצאים באותו מתחם, ומשתתפות 
עשיר  לכיבוד  והחברות  מוזמנים החברים  לבין,  בין  רבות.  בו מקהלות 
להקת  והפעם:  מוסיקלית.  הופעה  או  ולסדנא  המארחים  ידי  מעשה 
ה-"ג'וקבוקס" )JukeBox( שצפויה להרעיד את האולם בעיר, במופע 

מקפיץ לצלילי שירי שנות ה-60. אל תפספסו )!(
"אירוע חנוכה בטירת כרמל מבטא זו השנה ה-11 את ניחוחות שירת 
המקהלות מכל רחבי הארץ", מספר מנהל מתנ"ס טירת כרמל, ואחד 
שיתקיים  הקרוב  לאירוע  בהתייחס  כהן,  אבנר  הפסטיבל,  ממארגני 
במהלך ימי חג החנוכה )17-18,22-23/12(. "זו ההזדמנות שלנו בטירת 
כרמל להחזיר לחברי המקהלות חום ואהבה ולארגן עבורם מפגש מדהים 
שכולו על טהרת השירה העברית. עצם העובדה שאנחנו מקיימים את 
ומוכיחה עד כמה  האירוע כבר למעלה מעשור, איננה מובנת מאליה, 

הוא הפך לחלק מהותי מנוף שירת המקהלות בישראל".

אנו מבקשים להודות לכל הטורחים והעמלים על הפקת 
הפסטיבל וביניהם: משרד התרבות, עיריית טירת כרמל 
העוסקים  מיל"ה  מתנדבי  כלל  וכן  העירוני,  והמתנ"ס 

במלאכה. עלו והצליחו )!(

חנוכה שמח:

פסטיבל המקהלות המסורתי בשיתוף משרד התרבות, עיריית 
טירת כרמל, המתנ"ס העירוני ומיל"ה, יתקיים זו השנה ה-11 

ברציפות בעיר הצפונית. כאלף זמרים מרחבי הארץ צפויים 
ליטול חלק במופעים. אבנר כהן, ממארגני האירוע: "מתכוננים 
לקראת עוד מפגש מדהים שכולו על טהרת השירה העברית"

מתכוננים לפסטיבל
"שרים בטירת כרמל"

להקת הג'וקבוקס - קטעים מתוך מופע בסינמה סיטי 
מתוך המופע "Love Story" - הצדעה לשנות ה-60

http://www.cdi.co.il
https://www.youtube.com/watch?v=9hHW40jmH8w&feature=youtu.be
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של  הזמר  וחבורות  מקהלות  מחברי  מיל"ה פועלים הרחק מאזור המרכז, ומוכיחים כי גם בפריפריה מאות 
איכותית.  שירה  פעילויות  לקיים  לבועה אפשר  אנטיתזה  המהוות  זמר  מקהלות  חמש  עם  היכרות 

התל-אביבית

זוכרים ושרים
בעשור  נפתחה  ממנו  הצפון,  באזור  מקורה  במיל"ה  חשובה  יסוד  אבן 
אחת  בישראל.  המקהלות  שירת  חובבי  עבור  ממש  של  בשורה  האחרון 
מחלוצות הבשורה המעודדת היא חבורת הזמר "רון גליל" הפועלת מדי 
זמרים   35 מתקבצים  בו  פינה,  שבראש  המוסיקה"  "בית  במתחם  שבוע 
וזמרות מכל רחבי אצבע הגליל. החזרה עצמה המתקיימת בכל יום שלישי, 
מתחלקת לשני חלקים וכוללת בחצי השעה הראשונה עבודה קולית עם 
רותי מאירי, מורה לפיתוח קול, שרק לאחריה מתחילה שירה המתבססת 

על שירי ארץ ישראל היפה. 
אותם  בנאי,  יוסי  בשירי  להתמקד  גליל"  "רון  חברי  בחרו  בשנה שחלפה 
עיבד מנצח החבורה, דני עמית, וכן במיטב שיריהם של מלחינים ומשוררים 
כמו  המדינה,  הקמת  מאז  העברית  השירה  במחוזות  דרך  אבן  המהווים 
ועוד. פרט לכך, מקיימת החבורה  גולדברג  נתן אלתרמן, לאה  יונתן,  נתן 
המוסיקלית מדי שנה אירוע מיוחד לזכרה של חברת "רון גליל" לשעבר, 
מרחבי  נוספות  מקהלות  שתי  מארחת  היא  במסגרתו  ז"ל,  ריבר  גאולה 
והדובדבן  צהריים  ארוחת  פינה,  בראש  סיור  גם  בנוסף  הכולל  הארץ, 
לרוב,  נערך  האירוע  היום.  לסיכום  משותף  ערב  מופע   – שבקצפת 
בחודשים פברואר או מארס, סמוך ליום פטירתה של גאולה, וזוכה לתכונה 

משמעותית ולהתרגשות עילאית בקרב כלל החברים.
גם  ורובנו  תווים  קוראים  לא  אצלנו  הזמרים  שמרבית  לעובדה  "מעבר 
מיוחד  אופי  גליל  רון  זמרי  בקרב  קיים  אישיים,  מיקרופונים  עם  שר  לא 
ומגובש המקנה לנו מקור לגאווה", מעידה איריס מלכין, מנהלת המקהלה. 
השוני  אף  שעל  מגוונים,  מאנשים  מורכבת  שלנו  "המקהלה  לדבריה, 
ממנה.  חלק  להיות  שנעים  מלוכדת  כחבורה  להישאר  מצליחים  ביניהם, 
אין שום ריבים או מלחמות על אגו, להפך. אנחנו חוגגים ביחד ימי הולדת, 
אירועים שמחים ונהנים מאווירה טובה שהיא הבסיס לכל הפעילות שלנו".

מסביב לעולם – גרסת המקהלה
מחפשים חוויה מוסיקלית נוספת בצפון? כדאי שתכירו את חבורת הזמר 
ומקבצת  עשורים  כשלושה  מזה  רבה  בהנאה  הפועלת  משגב",  "קולות 
כ-30 חברים מכל יישובי המועצה האזורית משגב. אחת לשבוע  נפגשים 
יובלים, לחזרה משותפת, תחת שרביטו המסור  הזמרים במועדון היישוב 
של המנהל המוסיקלי, נדב זיו. המקהלה שרה מגוון של שירים, שאת רובם 

המכריע מעבד זיו, עבור 4-6 קולות, היוצרים הרמוניה מוסיקלית מהנה. 
בד בבד, מדגישים במקהלה כי המוסיקה הישראלית היא חלק בלתי נפרד 
מהם, ואותה הם שרים בשלל וריאציות, החל משירים נוסטלגיים מן העבר, 

ועד לשירת אקפלה בת זמננו.
אחת לשלוש שנים, מקדישים החברים זמן משותף גם לנסיעה אל מעבר 
לים ונוסעים לחו"ל, יחד עם המנצח נדב זיו, כמובן. בין המדינות שעד עתה 
"נכבשו" על ידי "קולות משגב", ניתן למנות את ספרד, איטליה, הונגריה, 

סלובקיה ובקרוב גם יעד חדש, שטרם נחשף. 
"אנו מאחלים לכל עם ישראל שיחזרו השקט והשפיות לארצנו לאורך זמן 
וכי מי ששר הוא מאושר, כמילות השיר של אהוד מנור", סיכמה בתמציתיות 
מנהלת המקהלה, אפרת קורץ, את אשר על ליבה בשם חבריה. "מבחינתי 
זו הברכה הכי טובה שאפשר לתת לקראת ראש השנה הקרוב. שיהיה 

חג שמח לכולם".

שרים בין האבטיחים 
המדבר,  מערבות  הישר  מגיעה  מיל"ה  של  המיוחדות  הזמר  מחבורות  אחת 
אשר על שמו היא קרויה "קולות מדבר". ההרכב המוסיקלי מאגד 19 זמרים 
המייצגים את מהיישובים נאות הכיכר ועין תמר שבדרום ים המלח המייצגים 

את המועצה האזורית תמר, ומספקים גוון קולי רחב ומעורר השתאות. 
מרתק  מקשר  קו  מיוחד  מדבר"  "קולות  חברי  בין  עובר  לשירה,  מעבר 
שמקורו בענף החקלאות, עליו נמנים מרבית הזמרים, ביניהם מגדלי פירות 
לפני שהזכרנו את  עוד  וזה  ועוד.  כמו פלפלים, חצילים, עגבניות  וירקות, 
האבטיחים, שלפחות על פי טענת החברים, נחשבים לטובים והמתוקים 

ביותר בישראל. 
המנהל  עשורים,  לשני  קרוב  מזה  אמון  בחבורה  האמנותי  הצד  על 
חזרה  מדי  ומקפיד  לחברים  אב  כדמות  המשמש  גלבוע,  אילן  המוסיקלי 
תוך  העברית,  המוסיקה  טהרת  על  שירים  מגוון  על  זמריו  עם  לעבוד 
הקניית הווי חברתי-מוסיקלי נינוח, בתווך שבין העבודה בשדות ובחממות 
החקלאיות. כמו כן, יש לציין כי על מלאכת הבימוי והכוריאוגרפיה אחראית 

מנהלת החבורה, סימה שורץ.
"למרות העבודה הסיזיפית שלא מסתיימת בשעה מוגדרת, כולם עושים את 
המקסימום על מנת להגיע אחת לשבוע לחזרה בימי שלישי בשעה חמש 
אחר הצהריים", מספרת שורץ על מסורת החזרות השבועית של "קולות 
מדבר" הזוכה להתמדה מצד החברים מזה כבר 30 שנה. "יש בין כל אחד 
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של  הזמר  וחבורות  מקהלות  מחברי  מיל"ה פועלים הרחק מאזור המרכז, ומוכיחים כי גם בפריפריה מאות 
איכותית.  שירה  פעילויות  לקיים  לבועה אפשר  אנטיתזה  המהוות  זמר  מקהלות  חמש  עם  היכרות 

התל-אביבית

מהחברים אצלנו חברות אמיתית", היא אומרת. "אנחנו מפרגנים אחד לשני 
ומגיעים לכל חזרה עם חיוך על הפנים. זה בעצם מה שהופך את החיבור 

בינינו לכל כך מיוחד"
אפרופו 30 שנות הקמה. במהלך השנה הקרובה מתעתדים חברי "קולות 
מדבר" לערוך אירוע מהודר לכבוד המועד המכונן, כאשר על פי התכנונים 
זה צפוי להתבסס על שירים מתורגמים לעברית משנות ה-60. יתר על 
מקווים  הארץ,  חלקי  ובשאר  במרכז  הפעילות  מאזורי  המרחק  וחרף  כן 
במסגרת  פעילותם  את  ולחשוף  אופקים  להרחיב  המקומיים  הזמרים 

הופעות גם לקהלים נוספים.

ממגילות באהבה
הזמר  חבורת  היא  נאמנה   02 חיוג  אזור  את  המייצגת  נוספת  מקהלה 
ביניהם מצפה  ים המלח,  יישובים מצפון  נציגת מספר  גם היא  "מגילות", 
שלם, קיבוץ קליה, גלגל, אלמוג ומעלה אדומים. החבורה שהוקמה בשנת 
2000 בזכות התארגנות מקומית בסיוע המועצה האזורית מגילות, זכתה 
קודמו  של  הגדולות  חברים.  כ-20  כיום  וכוללת  כבירה  להצלחה  מאז 
בתפקיד. החבורה נולדה כהמשך ישיר לחגיגות 25 שנות התיישבות של 
יישובי המועצה, ועליה מנצח מזה 14 שנים אמיר פרהויליך, הנחשב לדעת 

כל החברים, כמעבד מוסיקלי בחסד עליון.
בשנה  קליה.  קיבוץ  במועדון  החבורה  חזרות  התבצעו  שנים   13 במשך 
האחרונה הועברו החזרות לקיבוץ אלמוג )במסגרת רוטציה(. לדברי החברים, 
לחזרה  פרומו  כמעין  המהוות  דיומא  ענייני  על  בשיחות  נפתחות  החזרות 
המקצועית עצמה. רק לאחר 20 דקות נפסקים הדיבורים, ומתחילה מלאכת 
הרון למשך כשעה וחצי של שירה משותפת. בימים אלו עובדים בחבורה על 
עיבוד חדש לשיר "מתנות קטנות" של רמי קליינשטיין, שהגה פרהויליך. את 
התוצאות תזכו לראות, סביר להניח, רק בחודשים הקרובים. בין לבין, עובדים 
בחבורה ללא הרף על שיר חדש שנכתב והולחן על ידי תושבי האזור, אותו 

תשיר החבורה לרגל חגיגות ה-40 של המועצה, שיתקיימו ב-6 בנובמבר.
הופעות  שיותר  כמה  לקיים  הקרובה,  השנה  לקראת  לנו  מאחלת  "אני 
וחבורות  ובתקווה גם לאפשרות לערוך מפגשים משותפים עם מקהלות 
זמר נוספות", מספרת מנהלת המקהלה, אושרה הלמן, כחלק מציפיותיה 
משנת תשע"ה המתקרבת. "השירה היא חלק מאיתנו וחשוב לנו לחלוק 

אותה עם כמה שיותר אנשים".

לא מפסיקים לשיר – גם במלחמה
בשל  בעיקר  לכותרות,  האחרונים  בחודשים  שזכתה  אשקלון  העיר  את 
מטחי הרקטות ששוגרו לעברה מרצועת עזה, מייצגת מזה כ-31 שנים, 
חבורת "חוף ימים", המשמשת כחבורת הזמר הייצוגית של העיר, ומונה 25 

זמרים וזמרות, כולם תושבי אשקלון והסביבה.
ברחבי  בינלאומיים  פסטיבלים  בארבעה  החבורה  השתתפה  היום  עד 
גרפה  נוספים  תארים  בכבוד.  ישראל  מדינת  את  ייצגה  ובהם  אירופה 
 – מיל"ה  בסולם  זהב  דיפלומות  ארבע  בדמות  מ-2002  החל  החבורה 

מפעל הדירוג השנתי של חבורות הזמר בישראל. 
ב-2012 השיקה החבורה בסיוע עיריית אשקלון את הדיסק הראשון שלה 
– "שירת עמי", שהוקדש לזכרו של משה עמי ז"ל, חבר החבורה, שנהרג 

באחת ממתקפות הטילים על העיר. 
בה  הניכרת  החברתית  בלכידות  מקורו  בחבורה  ומשמעותי  נוסף  פן 
כן, החבורה מקיימת   כמו  והתחזקה במשך השנים.  וכזו אשר רק הלכה 
משותפים.  וטיולים  מסיבות  פנימיים,  חברתיים  אירועים  תכופות  לעיתים 
היחסים הקרובים הללו בין הזמרים והזמרות, יוצרים אווירה מיוחדת ואת 
האפשרות להתגעגע לחזרה או לאירוע הקרוב. בחזרה לתופי המלחמה, 
לקיים את  והמשיכה  לשיר"  נפסיק  "לא  ברוח השיר  פועלת  ימים"  "חוף 
פעילותה במקלטים, גם כאשר התותחים המשיכו לרעום במהלך מבצע 

"צוק איתן".
השני  הדיסק  את  להפיק  הזמר  חבורת  מתכננת   2015 העבודה  בשנת 
מחווה  מופע  גם  היתר  בין  שתכלול  הענפה,  פעילותה  את  ולהמשיך  שלה 
)העובד  שנקר  דורון  המוסיקלי  והמעבד  המנצח  עם  בצוותא  בנאי  ליוסי 
של  "ייחודה  שיריו.  מיטב  את  החברים  יבצעו  בה  שנים(,   10 החבורה  עם 
מבחר  חשבון  על  גם  ווקאלית  איכות  על  הרבה  בעבודה  הוא  החבורה 
בנוף  קסמה  סוד  על  ארזי,  מיכה  החבורה,  מנהל  מעיד  שלה,  השירים 
עם בסדנאות  גם  רבות  משקיעים  "אנחנו  ומוסיף.  המקהלות,   שירת 

טובי המומחים מהארץ ומחו"ל – הכול במטרה לשפר את איכות השירה שלנו". 

בתמונות )עם כיוון השעון משמאל למטה(: חבורת הזמר "רון גליל", 
חבורת הזמר "מגילות", חבורת הזמר "חוף ימים" אשקלון, מקהלת 

"קולות משגב" וחבורת הזמר "קולות מדבר"
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בעקבות ההצלחה הגדולה של משחקי אירופה למקהלות שהתקיימו בעיר גראץ 
ב-2013, מחפש ארגון האינטרקולטור פעם נוספת את הטובות במקהלות ומזמין 

אותן לקחת חלק באירוע הגדול שיתקיים בקיץ הבא בגרמניה

המקהלות הישראליות באולימפיאדת ריגה 2014

לחצו כאן למעבר לאתר האינטרקולטור

לשנה הבאה במגדבורג 

פעם העיר המארחת היא מגדבורג, בירת מדינת סקסוניה אנהלט ה
של  ליבה  בלב  הממוקמת  שנים,  רבת  היסטוריה  בעלת  עיר   –
התאריכים  בין  המוסיקליים  המשחקים  את  שתארח  גרמניה, 

.5-12/7/15

הערים  כאחת  בכדי  לא  מוגדרת  ירוקות  וריאות  בפארקים  המשופעת  מגדבורג 
הירוקות באירופה ונחשבת כאידיאלית עבור שירת הרבים בקיץ 2015. כך למשל, 
בפארק שעל גדות האלבה, מגדל המילניום ולמבנה העץ השלישי בגובהו בעולם, 
הינם מקומות מדהימים לקיום קונצרטי ידידות ולפעילויות מוסיקליות נוספות. פרט 

לכך, הקירבה היחסית לברלין )130 ק"מ(, פריחתה של הבירה התוססת וההיסטוריה 
המקומית, הופכים את מגדבורג לעיר מיוחדת במינה.

משחקי אירופה למקהלות כמו גם אליפות גרמניה הפתוחה למקהלות מכל 
ובמנזר   Johanniskirche כנסיית  של  המדהימים  באולמות  יתקיימו  העולם, 
Unser lieben Frauen. יחד עימם, עומד לרשות הארגון היכל התרבות הגדול 
של מגדבורג שישמש לקונצרט הפתיחה והסיום וכן לטקס חלוקת הפרסים 

ולשירת רבים.
אירופה למקהלות מקיים האינטרקולטור  מיד לאחר משחקי  לידיעתכם: 
בעיר  ברהמס,  יוהנס  שם  על  והתחרות  למקהלות  ה-9  הפסטיבל  את 
הצבעונית הרץ, במרחק 70 ק"מ ממגדבורג - הזדמנות מצוינת ליהנות משני 
האירועים ומאטרקציות תיירותיות אין ספור. בואו למגדבורג, לחוות את חיי 

התרבות של גרמניה ולזכות באליפות אירופה למקהלות 2015.
דמי הרשמה למקהלות חברות מיל"ה עד 2.11.14 - 200 אירו להשתתפות 

בתחרות או בסולם הערכה.
לאחר תאריך זה דמי הרשמה – 400 אירו, לפי נהלי האינטרקולטור.

בהמשך נפרסם את רשימת בתי המלון של האינטרקולטור ואת העלויות.

https://www.youtube.com/watch?v=alaacW0J1Cw
http://www.interkultur.com
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תנסו להיכנס לראש שלי וללכת איתי מהסלון למקרר. 
מרחק לא גדול. 

בדמות  מצויירים  סרטים  ענן של  מעלי  היה  כשקמתי מהספה 
ובריח הפיצה האישית שקניתי עבור נכדיי. שמעתי אותה קוראת 
של  נוספת  פרוסה  עם  אותה  להפגיש  ותכננתי  מהמקפיא  לי 
גבינ"צ ואנשובי. כשפתחתי את דלת המקרר 10 שניות מאוחר 
חוף קאריביים את קריצתו  נופי  קופסה עם  ראיתי מתוך  יותר 
לאחרי,  פגישה  קבענו  גויאבה.  בטעם  פרי   30% הארטיק  של 
ופניתי לעבר הגבינ"צ בדיוק בעת שהיד שלי תפסה עצמאות, 
שניות   30 סמוק.  אפרסק  והוציאה  הפירות  מגירת  את  פתחה 
עברו מהרגע שקמתי לפיצה ועד הרגע שחזרתי עם האפרסק.

ואז אמרתי לעצמי: 
שתחום  בעיקר  בבית,  לי  קורה  זה  אם  נורא  לא  ממש  זה 
במרכז  בינונית  בעיר  ממוצעת  לדירה  מוגבל  שלי  האחריות 

הארץ וילדיי הם בני 18+.
תמורת  "שקט  בשביל  לעזה  שנכנס  למי  קורה  זה  אם  אבל 
שקט", עובר דרך "חיסול המנהרות", יוצא עם משהו שהוא לא 
יודע להגדיר אותו ונכנס בחזרה ללא תכלית, זה כבר קצת יותר 
בעייתי, ובכלל, ספק אם הוא יוכל אי פעם לאכול את הארטיק 

30% פרי בטעם גויאבה שתכנן לאחרי.
בתיה מורבצ'יק

הגיגית של בתיה 

 מקהלות חדשות שהצטרפו
למיל"ה החודש

• "כלנית כרמיאל" - מנצח רפי תורן	
• "חוחית" - מנצח קלאודיו כהן טריקה	
• "היוצאים מגדרם" - מנצח דורון שנקר	
• "אנשים" - מנצח יוסי זייפרט	
• "רונדו" – מנצח שלומי ברק	

הלוח של מיל"ה
למללייקה דרושים 

זמרים - 2 טנורים בס 

וסופרנית.
רמת שירה טובה ואחווה 

חברתית. 

עם המנצח אמיר פרהויליך

מתאמנים בכפר מלל בימי 

חמישי. 

לפניות: אבי חן - 

0505288507

למקהלותיה של ג׳יני 
רבין )איזור השרון(
מספר מקומות לזמרים 
מוכשרים ומגניבים! טנור/

בס/סופרן. 
לפרטים: 050-5610909

http://www.juliasokolov.com/
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והיו"ר  מיל"ה  ממקימי   – קלינגר  יאיר 
כי מיל"ה לדעתו היא  הראשון שלה. מציין 
בזמר  והמחר  האתמול  בין  החיבור  "קו 
העברי". מלחין ומעבד. מנצח חבורות הזמר 
ראשל"צ,  "כרמים"  השרון,  הוד  "רעננים" 
"הרוח הטובה" נצרת עילית, "שרים בהר" 
בית שמש, "קולות בת ים" ו-"שרים מהלב" 
מהארץ  לזמרים  שירים  מאות  הלחין  יהוד. 
של  האמנותי  כמנהל  שימש  ומחו"ל. 

פסטיבל ערד וחגיגות היין בראשל"צ.

רפי זליג – איש מוסיקה בכל רמ"ח איבריו. 
את  ניהל  "ווקאל".  שמיינית  והוגה  מייסד 
מדור המוסיקה בהסתדרות עד 1995 אשר 
ריכז את כל הפעילות המקהלתית בישראל. 
שליד  הקאמרית  במקהלה  רפי  שר  בעבר, 
אף  אותה  בירושלים,  למוסיקה  האקדמיה 
במקהלה  כחבר  שימש  ובמקביל  ניהל 
לועד  הצטרף  ב-2013  "רינת".  הלאומית 
את  יזם  הועד  וכחבר  מיל"ה  של  המנהל 

כתיבת הקוד האתי של העמותה. 

ומעבד  מנצח  מלחין,   – לבנון  אריה 
הזמר  פסטיבל  זוכה   .1932 יליד  מוסיקלי. 
"ערב  השיר  עם   )1960( הראשון  העיברי 
מעצם  נוצר  מיל"ה  עם  שלו  הקשר  בא". 
להקמת  שתרמו  מהאנשים  אחד  היותו 
העמותה. רבים משיריו ידועים, הוציא ספרי 
כמזכיר  שימש  למקהלות,  ועיבודים  שירים 
איגוד  הנהלת  כחבר  וכן  המוסיקאים  איגוד 
ציבור  היא  בשבילו  מיל"ה  המוסיקאים. 
של  ברפרטואר  הבוחר  לשיר  שאוהב 

מוסיקה עממית. 

איציק תבור – חבר הועד המנהל במיל"ה 
בשנה האחרונה.  איציק מתנדב "מכל הלב 
וכמנהל  כעשור,  מזה  בעמותה  והנשמה" 
בחבורות  שר  במיל"ה.  ודרום  מרכז  מחוז 
ו-"קולות  ויצמן  "רון במכון" של מכון  הזמר 
בביתו  שירה  ערבי  מקיים  כן  כמו  ים".  בת 
ויצ"ו  ובמועדון  "בקרדו של תבור"  המכונים 

ת"א.

המחשב  במדעי  ד"ר  תואר  בעל   - גנג  דן 
בתחום האינטליגנציה מלאכותית ויישומיה 
למוסיקה. בעל רקע עשיר במוסיקה ובחינוך 
מוסיקלי, הביצוע וההלחנה. יזם סדרתי של 
ביניהן  טכנולוגיות,  סטארט-אפ  חברות 
בינלאומית.  להכרה  זכתה  ג'נום"  "מיוזיק 
במיל"ה  האינטרנט  תחום  כמנהל  משמש 

וחבר הועד המנהל

בועז קביליו – חבר במיל"ה מאז הקמתה 
מאמין  שנים.  תריסר  מזה  המנהל  ובוועד 
ההרכבים  לטובת  ובחשיבותה  במיל"ה  גדול 
משתתף  בארץ.  הזמר  וחבורות  הווקאליים 
הרצליה,  "יחדיו"  השונים  הרכביו  עם  ביחד 
"אביחיל"  "צהלה",  יהודה,  אבן  "מיתר" 
פעילויות  בכל  כמעט  מונדי",  תל  ו-"מעורב 

העמותה ומקווה לשגשוגה והצלחתה.

הועד  חבר  מיל"ה.  ממקימי   – שחם  יוני 
המנהל מאז היווסדו. מלחין, מעבד מוסיקלי, 
על  מנצח  הקלטות.  אולפן  ובעל  פסנתרן 
צפון  מאזור  אחר"  "סגנון  מקהלות:  שתי 
הנגב ו-"מיתרים" משדרות. כיום חבר בועד 
המנצחים של מיל"ה. רואה חשיבות עליונה 
וחשיפה  העברי  הזמר  לשימור  בעמותה 

לסגנונות חדשים

עוסק  נשוי+3.   ,65 בן   – ארי  בן  אבנר 
בחבורת  שר  והניהול.  העסקים  בתחום 
כחבר  משמש  שנים.   33 "רעננים"  הזמר 
הועד המנהל וכחלק ממיל"ה מיום הקמתה. 

מכהן כיום כיו"ר ועדת הכספים בעמות

 15 המופלאים של מיל"ה
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"קולות  מקהלת  מנהלת   – פדידה  יונה 
כחברה  שימשה  שנים.   23 במשך  ים"  בת 
בוועד המקים של מיל"ה כנציגת החבורות. 
בעשור הראשון לפעילות העמותה, שימשה 
העמותה.  בביטאון  וככתבת  כעורכת 
נמצאת זו הקדנציה שנייה במיל"ה, כחברת 
הועד המנהל וכאחראית בועדת קשרי חוץ 

בצוותא עם רונה ענבר.

בכיר   מנהל   – פדידה  )אלברט(  אברהם 
שנה.  ל-40  קרוב  מרכנתיל  בבנק  לשעבר 
הפיננסי  בתחום  ויועץ  כמשקיף  משמש 
לעמותה ומסייע למיל"ה בפעילות השוטפת.

מוסיקלי  ומעבד  מנצח   – רן  לב  מנשה 
מקהלות  עם  עובד  בישראל.  מהבכירים 
50 שנה, מתוכן כמנצח  כבר  זמר  וחבורות 
מקהלת  וכמקים  המשטרה  תזמורת 
הרבנות הצבאית. עובד כיום עם  5 מקהלות 
"זמר  ביניהן:  הארץ,   ברחבי  זמר  וחבורות 
כפ"ס"  "צלילי  "רננה",  "השקמים",  לציון", 
מיל"ה  של  המנהל  בועד  חבר  ו-"גתית". 
לפעילות  ומסייע  מתנדב  שנים.   8 מזה 
במיל"ה  רואה  עליו.  המוטל  בכל  העמותה 
הזמר העברי  כמחייה  ביותר,  כמוסד חשוב 
וכארגון גג המאגד אנשים לשיר במקהלות

עמותת  ויו"ר  דין  עורך   – פרידמן  אבי 
מיל"ה. לשעבר, מנכ"ל לשכת רואי החשבון 
לעשרה.  וסב  לארבעה  אב  בישראל. 
אוהב  אבי  ורבורג.  שדה  במושב  מתגורר 
שר  עבריים.  וזמר  שירה  ובמיוחד  תרבות 
בפעילויות  ומתנדב  גלרון"  "זמרי  בחבורת 
כיו"ר  גם  משמש  היתר  בין  שונים.  בגופים 

ועדת השיפוט של פרס התיאטרון

במיל"ה,  המנהל  הועד  חבר   – פרי  יגאל 
מנהלי  ועדת  ויו"ר  שלישית,  הקדנציה  זו 
העיקריים  עיסוקיו  במסגרת  הרכבים. 
ההרכבים  מנהלי  את  מאגד  במיל"ה 
יצירת  לשם  הארץ,  ברחבי  והאזורים 
פעילויות משותפות בין כל האזורים ובמטרה 
לשותפים  העמותה  מנהלי  את  להפוך 
פעילים בעשייה. שר בחבורות הזמר "זמרי 
גלרון" ו-"קולות הכפר". משמש במקביל גם 

כיו"ר מנהלת השכונות בראש העין 

פעלים.  רבת  אישה   – מינקה  ליאורה 
הדתית  האישה  תנועת  כיו"ר  משמשת 
לאומית – "אמונה", אשר בהנהגתה זכתה 
בפרס ישראל על מפעל חיים. חובבת זמר 
עברי מושבעת. לפני כ-20 שנה, במסגרת 
היותה יו"ר אמונה ת"א – יזמה את פרויקט 
"שרים לך מולדת" בכל בתי הספר הממ"ד 
בעיר. מציינת כי בועד המנהל מנסה לסייע 
התייחסות  תוך  השוטף  ובניהול  בבקרה 
ומלכ"רים.  בעמותות  העשיר  לניסיונה 
שרה שנים ארוכות )לא כחבורה מסודרת( 

בצוותא עם המנצח דורון שנקר

בפיתוח  ומסייעת  פעילה   – ענבר  רונה 
וארגון  בסיוע  מיל"ה,  של  החוץ  קשרי 
"צלילי  הרכבים:  בשני  שרה  פסטיבלים. 
כי  מציינת  בשרון".  ו-"אקפלה  כפר-סבא" 
מיל"ה מהווה מרכיב חשוב הן עבורה באופן 
אישי והן בשימור השירה העברית והפצתה.

הם עמלים כל השנה, עובדים עד השעות הקטנות בהתנדבות ובעיקר לא מפסיקים לפעול 
למען שירת המקהלות. הזדמנות לעשות כבוד לחברי הועד המנהל של מיל"ה
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רחלי אברמוביץ' – ניהלה במשך שנים 
ארוכות את חבורת הזמר "שדות ירוקים". 
מאבק  של  שנים  לאחר  לעולמה  הלכה 

עיקש במחלתה. 

מקהלת  מחלוצות   – גולדשטיין  סילבי 
"קולות בת ים", תושבת יפו לשעבר. שרה 
במקהלה 23 שנים.  במשך שנים שימשה 
"אמנות  עמותת  מנכ"ל  של  כמזכירה 
מיל"ה  מקהלות  לצירוף  ותרמה  לעם" 

לפסטיבל ערד. 

 עמותת מיל"ה וחבריה מבקשים לחזק את
ידי משפחות הנפטרים – שלא תדעו עוד צער

חבורות  את  שהקסימה  והזמרת  המוסיקלית  המעבדת  המנצחת, 
לשבוע  לישראל  בנובמבר  תגיע  השנה,  בתחילת  והמקהלות  הזמר 
מרוכז של סדנאות וכיתות אמן לקראת התחרויות בזמריה 2015 בעכו

לינה גרות', מי שהותירה חותם והפכה ליקירת מיל"ה בשנה האחרונה, 
והזמרת  הפדגוגית  המוסיקלית,  המעבדת  המנצחת,  לישראל.  חוזרת 
עם  מרוכז  עבודה  לשבוע  נובמבר  חודש  במהלך  ארצה  תגיע  מדנמרק, 

הרכבי אקפלה וחבורות זמר.
גרות',  הספיקה  האחרון,  פברואר  בחודש  בישראל  הראשון  בביקורה 
המשמשת כסגנית מנצחת ה-Vocal Line - הרכב האקפלה המודרנית 
הגדול והמוביל בעולם, מהעיר אורהוס שבדנמרק, לעבוד במשך כשבוע 
עם לא פחות מ-30 הרכבים שונים, במסגרת מספר סדנאות שהתפרסו 
בין מחוזות מרכז, ירושלים ודרום. בנוסף, קיימה אמנית האקפלה הדנית 
כבירה  להצלחה  זכו  אשר  במיל"ה  למנצחים  והשתלמויות  אמן  כיתות 

והשאירו טעם של עוד.

ג'ף  מספר  במינה",  למיוחדת  אותה  שהופך  אדיר  קסם  בלינה  "יש 
לעבור תחת הדרכתה  היא  אף  ווקאלוסיטי, שזכתה  מנהל להקת  משל, 
המוסיקלית של גרות', ומספר על חווית העבודה המשותפת עימה. "מדהים 
כיצד היא מצליחה תוך 15-20 דקות של עבודה עם מקהלה, לשפר אותה 

פלאים ולבצע בה שינוי מן הקצה אל הקצה. כולם ממש התאהבו בה".
בה  לבחירה  הרקע  על  וסיפר  גרות'  את  ולשבח  להלל  המשיך  משל 
כמנטורית מוסיקלית. "מכל גדולי האקפלה, זיהיתי שהיא מתאימה למזג 
ים-תיכוני. היא  יחד עם פלפל  זיקוק סקנדינבי,  שלנו – צירוף של עידון, 

מתה על ישראל, ולא יכולה לחכות לחזור לכאן".
בהמשך לכך, תחזור כאמור גרות' לישראל בנובמבר, שוב עם ווקאלוסיטי 

וכיתות אמן נוספות. אנחנו כבר לא יכולים לחכות.

הרכבים וחבורות זמר המעוניינים להצטרף לעבודה משותפת 
עם לינה, מוזמנים לפנות לבתיה מורבצ'יק בטל': 09-7880032 

ולהצטרף לחוויה מוסיקלית בלתי נשכחת

לינה גרות' חוזרת לישראל

 ווקאלוסיטי בביצוע "Here's To Life" בהדרכת לינה גרות'

שובו של הקסם הדני:

משתי  החודש  להיפרד  נאלצנו  עמוק  וביגון  רב  בצער 
וסילבי  אברמוביץ'  רחל  במיל"ה:  יקרות  חברות 

גולדשטיין. יהי זכרם ברוך

הבהרה
אנו  אוגוסט חלה טעות, עליה  במגזין האחרון שהתפרסם בחודש 
מבקשים להתנצל: בכתבה שעסקה בזוגות ששרים במיל"ה לרגל 
שנים   10 "לפני  כי  לציין  יש  עמי,  בן  וסלו  אורית  אודות  באב,  ט"ו 
בציבור  שירה  בערב  עימה  להשתתף  בעלה  את  אורית  שכנעה 
בהנחיית רבקה בר בהיכל התרבות ראשל"צ. רבקה ביקשה מאחד 
הנוכחים בקהל שישיר את "יפה שלי". אורית לקחה את המיקרופון 
והעבירה אותו לבעלה. זו הייתה למעשה הפעם הראשונה בה הוא 
שר סולו במיקרופון. לאחר שבר התלהבה מקולו של סלו, הציעה לו 
האחרונה להצטרף לחבורת הזמר "שחפים" אותה היא מנהלת מזה 

כ-30 שנה. מאז, חברים הזוג כבר 10 שנים ב-"שחפים"

נפרדים מיחזקאל בראון
יחזקאל בראון – מחשובי 

המלחינים המקוריים ביצירה 
הישראלית העכשווית. כתב חומרים 

רבים למקהלות, תזמורות ויצירות 
סימפוניות. הלך לעולמו לאחר מאבק 

ממושך במחלתו. בן 92 במותו.

https://www.youtube.com/watch?v=iutJ0cVE0XE
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