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לכל החברים היקרים,
מעבר  חירות.  של  המיתוג  את  ומעולם,  מאז  הפסח  קיבל  בכדי,  לא 
לאופן הציורי והפיזי של חומר ולבנים אל מול מרחבי המדבר והשגת 
החירות לעומת העבדות, הרי המשמעות הנפשית והרוחנית עמוקות 

לאין שיעור. 
וכך, ניתן לנו הערך החשוב לחיים ערך החופש. למעשה, עצמת האירוע 
טמונה בערך התודעתי שלו. בחופש ובאפשרות של האדם לעשות את 

הבחירות המושכלות - משל ליציאה מעבדות לחירות אישית.
הוא  כאילו  עצמו  את  לראות  אדם  חייב  ודור  דור  “בכל  כתוב  בהגדה 
יצא ממצרים”. אחת המשמעויות הינה החירות האישית של שימוש 
בכוח הבחירה והיציאה לחופשי בכל מישור בחיים. "בכל עת ועת" בידינו היכולת לעשות שימוש 
מושכל בתחושות וברגשות, לטפח אינטימיות ואהבת האחר. החירות במשמעות ושימוש ראויים, 
הינה למעשה אחד הערכים הדוחפים את פעולותינו. אברהם לינקולן בנאום חשוב עשה שימוש 
במונח "לידה חדשה של חירות". כאילו קרא בהגדה של פסח על הצורך לבחור בה בכל פעם 

מחדש.  
אנו חברי מיל"ה אכן עושים את הבחירות שלנו בכל פעם מחדש בדרכים אין ספור. בחינוך, בצבע, 
במילים, בתווים או בצלילים. החירות היא בחירה של עשיה שניתן לשתף בה אחרים ויש בכוחה 

להביא להרמוניה בין אנשים הבוחרים ב - יחד. 
ארץ  אל  זמן  של  מדבר  דרך  ולהגיע  סוף,  ללא  ים  לחצות  לעיתים  עלינו  נגזר  השנה  במהלך 

מובטחת שהקיום במחוזות הזמר והשירה שלה תלויים בבחירות של כולנו. 
אני מבקש להודות לכל החברים הפעילים ולכל מי שעושים את הבחירות להיות חלק בלתי נפרד 

מהיותינו רקמה אנושית רגישה ופועמת.  
מבקש לאחל מעומק הלב, שנשכיל לעשות שימוש בחירות שניתנה לנו כבני אדם, ולבחור בטוב.

בברכת חג שמח 
אבי פרידמן, 

יו"ר מיל"ה

חברים יקרים,
פסטיבל זמר סובב הים האדום הסתיים זה עתה, מעבר למופעים הנהדרים 
התאפיין הפסטיבל באוירת פירגון ואחווה בין החברים, לדעתי גם הרבה 
בזכות העובדה שהתארחנו באותו מלון. מתוכננים לנו פרויקטים חדשים 
כגון הפסטיבל השנתי בעין הוד שלראשונה מוקדש למוזיקה  ומגוונים, 
ליטורגית יהודית )אך לא רק( ועל כך תודה גדולה למנשה לב-רן ולאבי 

פיינטוך, שמביאים את הרכביהם המתמחים בתחום זה.
של  לפסטיבלים  הקוליים  ההרכבים  בנסיעות  לתמוך  נמשיך 

האינטרקולטור בחו״ל. 
בקרוב מתוכנן סופ״ש למנהלי ולועדי החבורות וגם מועדון תרבות חדש ייצא לדרך.

איציק תבור ממשיך לנהל בהצלחה מרובה את המפגשים: שלושה בשירה אחת בויצ״ו תל-אביב 
ושרים בקרדו בבנייה.

הנהלת העמותה קשובה ופתוחה לכל הצעה ורעיון חדשים , פתוחה לקלוט מתנדבים, תמיד יש 
בכך צורך.

אני מבקש לאחל לכולנו חג פסח שמח ומאושר והעיקר: שלא נפסיק לשיר.

שלכם,
רון גנג,

מנכ"ל מיל"ה

לוח האירועים הקרובים
פסטיבל עין הוד ה-7-8/43

 ווקאליזה חיפה 15/52         

סופשבוע מנהלים מלון תולי זכרון יעקב29-30/5

מגדבורג גרמניה, שיתוף פעולה עם האינטרקולטור, משחקי המקהלות, 8-12/7      
אירוע המקהלות הגדול בעולם לשנת 2015

אוקטובר, 
      "קול פעמונים", בית גובריןחוה"מ סוכות

כמו כן בכל חודש "שלושה בשירה אחת" בבית ויצ"ו בתל אביב ושרים בקארדו בבניה

 פרטים והרשמה באתר מיל"ה ובמשרד 09-7880032

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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 כל מי ששומע את השם טועה לחשוב כי מדובר בלהיט של אילנית, 'בללייקה', אבל חבורת הזמר 'מללייקה', הקרויה בכלל על שם
כפר מל"ל, עושה חיל בכנסים ופסטיבלים, מחדשת את הרפרטואר המגוון שלה ולא מוותרת בשום אופן על הפן החברתי

מ-ללייקה מ-ללייקה

לצפייה במללייקה בהופעה לחצו כאן

שהתברכתי  שמח  אני  ושירה.  לתרבות  הגדולה  החיבה  עם  יחד  הארץ, 
להיות חלק מהחבורה הזו". 

במקביל, נחשב המנהל אבי חן כשותף פעיל לאורך השנים לעשייה בארגון 
מיל"ה. "אני חושב שנעשית במיל"ה עבודת קודש בתחום המוסיקה", הוא 
מפרגן. "הם נותנים מסגרת לכל המקהלות ומושכים אותן להמשיך ליצור 
פעילויות  ושלל  סדנאות  פסטיבלים,  להופעות,  מסגרת  כאן  יש  ולהופיע. 
אני  להערכה.  וראויה  בהתנדבות  נעשית  מהעבודה  כשהרבה  בתחום, 

מקפיד כמובן שהמקהלה שלי תהיה חברה במיל"ה". 
על  מברך  "אני  הארגון.  על  חמות  מילים  רק  יש  פרוהליך  למנצח  גם 
הפעילות של מיל"ה. בשנתיים האחרונות הם יוזמים המון פעילויות בצורה 
אינטנסיבית, על מנת להעשיר את הידע המקצועי והטכני של אנשים, כמו 
גם הרחבת הדעת המוסיקלית, וזה חשוב מאוד. אחד האירועים הבולטים 
המוסיקליים  המנהלים  אחד  פוקס,  קווין  עם  קלאס  מאסטר  סדנת  היה 
הווקלית  העבודה  מצמרת  המגיע  סינגרס',  ה'סווינגל  של  הבכירים 
העולמית. כל חבורה עלתה והוא נתן הערות לסדר ולבלאנסים. הרחבת 

הדעת הזו חשובה מאוד למקהלות ואת זה מיל"ה עושה מעולה".

'קולות הכפר' של המועצה האזורית דרום השרון קיימת מ קהלת 
כבר למעלה משני עשורים, אלא שאחרי מספר גלגולים ותהפוכות 
פשוט  מדוע?  ל'מללייקה'.  הססגונית  החבורה  של  שמה  שונה 
אם  מהם,  שניים  רק  החזרות.  את  המקומי  במועדון  מקיימים  החברים  כי 

התעניינתם, הם גם תושבי כפר מל"ל. 
ולמה אנחנו מספרים לכם את הנתון הזה כבר בפתיחה? כדי שלא תטעו 
חלילה לחשוב כי מדובר בלהיט 'בללייקה' של אילנית, כפי שקורה לכל אחד 
"אין אחד שמצליח לקלוט את השם  ואחת שנחשפים להרכב המוסיקלי. 
שלנו במיידית", מספר מנהל החבורה, אבי חן. "אני מציג אותנו כמללייקה 

וישר עונים לי ב'בללייקה'. כולם מתבלבלים אבל אני כבר רגיל לתקן". 
עכשיו, כשעשינו סדר, הגיע הזמן להכיר את מללייקה – חבורת זמר המונה 32 
חברים בגילאי 50 עד 75, שמופיעים בכל רחבי הארץ. בשלוש השנים האחרונות 
הרפרטואר  שדרוג  על  שאחראי  פרוהליך,  אמיר  המנצח  המקהלה  עם  עובד 

מארץ ישראל הישנה והטובה לשילובן של קלאסיקות חדשות במאגר. 
"אני מרגיש במלליקה לגמרי בבית", אומר פרוהליך )59(. "נקלטתי היטב 
להיות  כיף  שפשוט  חבורה  זו  איתם.  לעבוד  התברכתי  ובהחלט  בחבורה 

במחיצתה והעבודה נעימה וזורמת".
לאחרונה נטלה מללייקה חלק בפסטיבל סובב הים האדום באילת מטעם 
ביצעו  השאר  כשבין  הופעתה,  על  רבים  לקומפלימנטים  וזכתה  מיל"ה, 
נוספת  ציון  נקודת  כהן.  ליאונרד  של  ל'הללויה'  מרגשת  גרסה  החברים 
הייתה לפני כשנתיים עת ביקרו חברי מללייקה בפסטיבל אלטה-פוסטריה 
בהרי הדולומיטים שבצפון איטליה, כשנסיעה נוספת לארץ המגף מתוכננת 

בשנה הקרובה. 
"אנחנו שואפים להגיע לכמה שיותר קהלים שהזמר העברי מדבר אליהם", 
הזמן  כל  לשיר  הם  והשאיפה  "הרצון  מחזק.  חן  והמנהל  פרוהליך,  אומר 
וכמה  חברתיים,  באירועים  בכיף  ולשיר  להופיע  ולהמשיך  חדש  רפרטואר 

שיותר יותר טוב". 

מיל"ה טובה
בהגדרת  בפשטות  נכתב  מללייקה  של  התמונות  עתיר  הפייסבוק  בדף 
הקבוצה: מקהלה נהדרת ואנשים נפלאים. "הפן החברתי במללייקה הוא 
ייחודי מאוד ואין כמוהו בשום מקהלה אחרת בארץ", מתגאה חן. "אנחנו 
ובשום  אדוקה  בצורה  המוסיקלי  בצד  עם  החברתי  הקטע  את  משלבים 
אופן לא מוכנים לוותר עליו. החל מלחגוג לחברים ימי הולדת, לצאת יחד 

לאירועים משותפים וכמובן לדאוג למי שחלילה חלה וזקוק לעזרה". 
"היחסים אצלנו פשוט מצוינים", מצטרף פרוהליך. "יש כאן הוואי של טיולים 
שהם  בחבר'ה  מדובר  ומומחיותיו.  מיכולותיות  תורם  אחד  וכל  משותפים 
מלח הארץ במובן הכי חיובי של המילה. אנשים שורשייים מלאים באהבת 

זוכריםאת אורית
בצערו  ומשתתפים  מיל"ה מרכינים ראש  וארגון  מקהלת מללייקה 
של מנהל המקהלה אבי חן, שאיבד לפני כשבועיים את בתו, אורית 

חן ז"ל, והיא בת 37 וחצי בלבד. 
לפני 21 שנים עברה אורית ניתוח קשה בגזע המוח, בעקבותיו נותרה 
עם נכות קשה מבחינה פיזיולוגית שחייבה ליווי צמוד. אביה אבי, יחד עם 
אשתו ובסיוע מטפלות, ליווו אותה ותמכו בה סביב השעון לאורך השנים 

עד הסוף המר, כשחברי המקהלה כמעט ולא ידעו על שעבר עליו. 
בכאב.  חן  סיפר  קוגנטיבית",  מבחינה  גמור  בסדר  הייתה  "אורית 
"היה קשה לה מאוד שרואים בה נכה ומתייחסים אליה ככזו. זה היה 
לא נכון ולא הוגן. אני ואשתי נתנו לה את הטיפול הכי טוב שאפשר, 

והיא החזירה לנו בזה שציירה וכתבה שירים".
שנתנה  פוליקר  יהודה  של  ישן  בדיסק  אורית  נזכרה  מותה  לפני 
וביקשה ממנו שיביא אותו לבית החולים. את הבקשה הזו  לאביה 
אבי כבר לא הספיק למלא, ובצר לו ביקש מחברי מללייקה לשיר 
ביצוע  פנים',  מול  אל  'פנים  פוליקר,  של  שירו  את  בתו  של  בלוויה 

שריגש את כולם עד דמעות. יהי זכרה ברוך. 

https://www.youtube.com/watch?v=SpaTB-B1cSA
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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 בגרמניה

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.

המקהלות הישראליות באולימפיאדת ריגה 2014

אלאמטה - עיר הבירה של המחוז הדרומי, תוססת כעיר ק
נמל גדולה, שופעת חן כאתר נופש ברמה גבוהה, אידיאלית 
מהנה  קניות  חוויית  מבטיחה  יוון,  של  בדרומה  לטיולים 
ומהווה אבן שואבת לתיירים המגיעים ליוון כנקודת מוצא לטיולים 
במדינה המקסימה כולה. בקאלאמטה משתלבים יחדיו עיר עתיקה 
היסטורית, כנסיות ייחודיות, חוף ים מקסים, הרים המקיפים אותה, 
יין, זיתים מפורסמים מתוצרת המקום ואווירה קוסמופוליטית, כיאה 

לעיר נופש בינלאומית, השוכנת לחוף הים.

מיקומה של קאלאמטה, בדרום הפלופונז, מאפשר ביקורים באתרים שונים 
דרך אפשרויות שונות של שייט במפרצים  ונוף,  באזור. החל מאתרי טבע 
ועד ביקורים באתרים ארכיאולוגיים, המספרים את סיפורה של יוון העתיקה.

והאזור  היתרונות הרבים שהעיר  אינטרקולטור, משלב את  הפסטיבל של 
להופעה  מגוונות  אפשרויות  תהיינה  זו  במסגרת  בה.  למבקרים  מציעים 
בקונצרטים ובתחרויות - והכול ברמה בינלאומית גבוהה, כמקובל באירועים 

של אינטרקולטור.

מקהלות  בין  התחרות  תשלב  אינטרקולטור,  של  אחרים  בפסטיבלים  כמו 
במקביל,  מגוונות.  קושי  וברמות  שונות  בקטגוריות  המתחרים  והרכבים 
ייערכו גם קונצרטים שונים, להם נוכל להאזין במהלך השהייה במקום. נהנה 
מעושר של סגנונות, זאנרים מוסיקליים, שיתופי פעולה ועוד והכול על רקע 

נופיו המרשימים של אזור דרום יוון.

לאווירה  לתרום  כדי  ביוון  ביקור  כמו  אין  אליו,  ובנוסף  לפסטיבל  מעבר 
והנאה קבוצתית מטיול. יוון, הידועה כמארחת למופת, תפתח את שעריה 
להראות לנו את אוצרותיה הרבים. החל באתונה, בירתה הכמעט נצחית, 
על סמטאותיה, עתיקותיה והטברנות הרבות שבאזור הפלאקה ועד לאזור 
מטאורה והמנזרים התלויים בראשי הצוקים. מתעלת קורינתוס המרשימה 

לעיירות עתיקות, צבעוניות וססגוניות.

אז מי אמר טברנה ואוזו - ולא קיבל?!

קולות ומנגינות
   תחת שמי
     דרום יוון

הפסטיבל הבינלאומי הראשון של אינטרקולטור 
ביוון, יתארח בחודש אוקטובר בקאלאמטה, הפינה 

הרומנטית של חבל הפלופונז שבדרום יוון. 
אתם מוכנים לזה?

http://www.interkultur.com/


לפרטים נוספים:
 
052-8340073

)יגאל פרי, יו"ר ועדת מנהלי הרכבים(

ההרשמה דרך אתר האינטרנט בלבד 

)ניתן להירשם כיחידים, צוות בחדרים יתבצע בגמר 

ההרשמה(

בט חטוף על הקריירה הענפה והמגוונת של המנצח מנשה לב-מ
רן, משאירה רושם עז שהאיש הינו פשוט אשף בתחומו. מקהלות 
ידיו,  )ועדיין עוברות( תחת  זמר מסורתיות רבות עברו  וחבורות 
אבל לצידן הוא משלב גם עבודה עם מקהלות 'חילוניות' וממש לא רואה 
בכך בעיה. ההפך הוא הנכון. לדבריו, גם חברי המקהלות שאינם שומרים 
שבת, מבקשים לשלב קטעים של מוזיקה יהודית ואף מבצעים בשמחה 

לא מעט יצירות ליטורגיות-דתיות. 
"רק החומר הנלמד והרפרטואר מייחדים במשהו את המקהלות הדתיות", 
אני  מסורת  ששומרות  המקהלות  "בכל  עימו.  הריאיון  את  לב-רן  פותח 
משלב חומר ליטורגי –דתי, אבל יש בהן גם חברים חילונים. זה משולב, 
אם כי באופן טבעי ישנה משיכה לחומר שמילותיו מהתפילה או מהתנ"ך". 
לב-רן ממחיש בדוגמאות את עבודותיו הרבות עם הציבור החילוני: "אני 
יהודית  מוזיקה  מבצעות  הן  גם  אבל  חילוניות,  מקהלות  שתי  עם  עובד 
25 שנה  עובד כבר  אני  'צלילי כפר סבא' עמה  הן  ליטורגית. המקהלות 
וכולם בה חילונים - אין הופעה ללא קטע או שניים לפחות מהליטורגיקה 
חילונים  'השקמים' מתל אביב, בה הרוב  נוספת היא  ומקהלה  היהודית, 
לבצע  והם מבקשים  30 שנה  כבר  איתם  עובד  אני  דתיים.  מסוים  ואחוז 
ומלבסקי. הופענו כבר ב-20  יהודית כמו לבנדובסקי  קטעים של מוזיקה 

קונצרטים עם יצירותיו של מלבסקי ונחלנו הצלחה בלתי רגילה".

מבחינת ניצוח, יש הבדל בעבודה עם מקהלה דתית או חילונית?
החילונים  גם  בהופעות  וחילונים.  דתיים  עם  בעבודה  הבדל  שום  "אין 
מכבדים את המעמד ושמים כיפה על הראש. אני אפילו לא מבקש, זה בא 

להם באופן טבעי".

תזמורת המשטרה ועד לפסטיבלים באירופה
בגיל 12, עת החל  גדול כבר  יעשה כשיהיה  ידע מה   )69( מנשה לב-רן 
לנצח על מקהלת ביל"ו בתל אביב. לאחר גיוסו לצה"ל הקים את מקהלת 
הרבנות הצבאית, עליה ניצח במשך כ-15 שנה. מאז ייסודו של פסטיבל 
של  מוזיקלי  ומנהל  כמנצח  שימש  כבר   1969 בשנת  החסידי/  הזמר 

הפסטיבל.
עד  והגיע  ישראל  משטרת  תזמורת  על  ניצח  שנים  מ-28  פחות  לא 
נמצאות,  עובד  הוא  איתן  הוותיקות  המקהלות  בין  משנה.  ניצב  לדרגת 
של  לציון'  'זמר  המסורתית  המקהלה  גם  סבא',  כפר  ל'צלילי  בנוסף 
ומקהלת  37 שנים,  דרך של  היום כברת  העיר ראשל"צ, איתה עבר עד 

 28 "רק"  יותר עבורו, עימה הוא עובד  "הצעירה"  'רננה' מהעיר רעננה, 
שנים. בנוסף, משלב הרפרטואר של האחרון חומרים ליטורגיים וחסידיים 
לצד שירים ישראליים, קלאסיקה ואפילו ג'ז. ואם זה לא מספיק, בחמש 
השנים האחרונות החל לנצח גם על מקהלת 'גיתית' מפתח-תקוה. "הם 

התינוקות", הוא צוחק. 
כמעט בכל שנה הוא נוסע עם המקהלות לפסטיבלי הזמר ברחבי אירופה, 
נסיעות  באותם  השבת  לדבריו,  כשר.  לאוכל  לכולם  לדאוג  צריך  וכמובן 
לחו"ל הופכת לכזו שמקרבת חילונים ודתיים, כשהאווירה פשוט יוצאת מן 
הכלל, ובה אפילו חבר'ה חילונים מתנדבים לעזור אם חסר מישהו למניין. 
באנקדוטה  לב-רן  נזכר  בפולין",  בפסטיבל  'רננה'  מקהלת  עם  "הייתי 
חביבה. "כולם שם כמובן היו נוצרים בעוד אנחנו שרנו יצירות ליטורגיות, 
ופתאום דווקא מקהלה אחת מסרביה החלה לשיר בעברית קטע מתפילה 
ביצעו את השיר  זה היה מדהים. הם  גודלך'.  נגיד   – ודור  'לדור  שנקרא 

לעילא ולעילא".

תפקיד המנצח מוערך כבעבר? 
"בהחלט. מנצח בעצם קובע הכל, את הרפרטואר והרכבי האנשים, ועל פיו 
יישק דבר. עם זאת אף פעם לא ניצלתי את סמכויותיי כדי להתנשא, והכל 

נעשה בחברות טובה ותוך כבוד הדדי". 

מיל"ה שלו
הוא נשוי לטובה, אב לשירי, עורכת דין, וסב לאלעד )11(, זוהר )7( ודניאל 
עליהם  מציץ  והקטנצ'יק  בפסנתר,  לנגן  לומדים  כבר  וזוהר  "אלעד   .)4(

מהצד ומחכה שיגיע תורו", הוא צוחק. 
כחבר  כיהן  השנים  וברוב  דרכו  מתחילת  מיל"ה  לארגון  משתייך  הוא 
"מיל"ה הוא דבר  ייסד בארגון את הספרייה המוזיקלית.  כן  הנהלה. כמו 
כמרכזת  עצמה  ומוכיחה  הוכיחה  "היא  מפרגן.  הוא  ויפהפה",  הכרחי 
לגבולות  צופה שהיא תתקדם הלאה מעבר  ואני  זמר,  וחבורות  מקהלות 
כמה  ולהתבטא  להופיע  חייבות  עצמן  המקהלות  לזה  מעבר  המדינה. 
שיותר. מיל"ה צריכה לארגן עוד מפגשים בין מקהלות הארץ כי יש רבות 
כאלה. ככל שהמקהלות תכרנה האחת את השנייה, שיתוף הפעולה ילך 

ויהפוך לפורה יותר". 

עד מתי תמשיך לנצח? 
"עד שיבוא המשיח". 

מנשה לב-רן מנצח כבר למעלה מחמישה עשורים על 

מקהלות רבות ומגוונות ברחבי הארץ, כשהוא משלב 

ביצירותיו חומרים דתיים ותפילות לצד קלאסיקות 

ושירים ישראליים. "בהופעות גם החילונים מכבדים את 

המעמד ושמים כיפה על הראש", הוא אומר

רב
המנצחים

עמותת מיל"ה  6

אור בוקר  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%94%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1_%D7%9C%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A8_%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%94%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A8_%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%99


סמינר מקצועי בנושא ניהול מנהיג

למנהלי חבורות זמר וחברי ועדי הרכבים 

מחזור מס' 2 יוצא לדרך

לפרטים נוספים:
 
052-8340073

)יגאל פרי, יו"ר ועדת מנהלי הרכבים(

ההרשמה דרך אתר האינטרנט בלבד 

)ניתן להירשם כיחידים, צוות בחדרים יתבצע בגמר 

ההרשמה(

"... תחושה מיידית של העצמה אישית. ציפיה גדולה 

לבאות..." )ענת כוהנה, שרים בגבעה(

"הסדנא  נתנה לי חומר מעניין למחשבה בקשר 

 
לניהול הרכב.... וגם מעשי.. ממליץ בחום...." )מיכה ארזי, 

חוף ימים אשקלון(

"ארגון מופתי, חברותא וכמובן העצמה אישית 

וקבוצתית. נהניתי מאוד" )רונה ענבר, צלילי כפ"ס(

*הזכות לשינויים שמורה

מתי? 29/30 במאי 2015  איפה? מלון תולי עדן אין, זיכרון יעקב, 

חצי פנסיון, 890 ₪, מחיר לבודד 445 ₪ 

במסגרת החזון של מיל"ה המתחדשת

מה בתכנית:
 

סדנא מרתקת בהנחיית אבי שיינמן, בילוי משותף באווירה כפרית ולקינוח הופעה של ההרכב 

"בורדו אקאפלה חיפה". בליל שישי בערב תתקיים שירה בציבור בליווי שקופיות בהנחיית

רונית אופיר ואלונה טוראל  )תשלום במקום( הסדנא נוגעת להיבטי ניהול ומנהיגות 

בתפישת תפקידו של מנהל ההרכב במשולש הקיים )מנצח, מנהל הרכב, חבורה( לרבות 

תרגול של תבניות חשיבה ופעולה, כלים חדשים ומסגרת לפעילות במתכונת חדשה.

 
למצטרפים חדשים תיערך השלמה קצרה של תכני הסמינר הראשון

מספר המקומות מוגבל, הזדרזו "לשריין" את מקומכם

רב
המנצחים



בקרב הקהילה בה חבריה חיים.
כל הארגון והתכנים יהיו באחריות מיל"ה -  נציגי הועד הנבחר יהיו אחראים 

ומופקדים בסיוע ובעזרה בהקמתו של מועדון זמר בכל אזור להחלטתם.

באתי לעזרת חבר
כדי לקדם יוזמה ברוכה זו אנו זקוקים לעזרתכם המנהלים וזמרי החבורות. 
מיכולותיו  לתרום  מתבקש  אפשרית,  דרך  בכל  לסייע  בידו  שיש  מי  כל 

ומקשריו בקידום הנושא.
מגורים  מאזור  והרכבים  החבורות  מנהלי  אליכם  פונים  אנו  ראשון  כצעד 
התחברות  למען  ביניכם  ראשוני  ומפגש  קשר  ליצור  ומבקשים  משותף 
לבדוק  תוכלו  באם  מאד  לכם  נודה  הזמר.  במועדון  הדדי  פעולה  ושיתוף 
באזור מגוריכם אולם אירועים או שניים, המכיל למעלה מ-250 מקומות 
והמנהלים  המנצחים  גם  השנה.  במהלך  מופעים  ל-4  לשכור  שניתן 
לו  שיש  מביניכם  מי  כל  מיוזמתם.  ולתרום  להצטרף  מוזמנים  המוזיקליים 
קשרים או היכרות עם בעלי עניין בנושא מתבקש להצטרף ולסייע למיל"ה 

ותבוא עליו הברכה.
מיל"ה תירתם בעשייה ותפעל בארגון ובהפקה- כשאתם שותפים פעילים 
וחשובים בהצלחה. בימים אלה נבדקות אפשרויות לפיילוט ניסיוני ראשוני 

– באזור המרכז ראשון לציון-בת-ים.
על מנת לסייע למיל"ה בעלויות הכספיות הרבות הכרוכות בהקמת מועדון-

אומנים  הבאת  שנתיים,  מפגשים  ל-4  אזור  בכל  אולם  השכרת  הזמר: 
הקשור  הארגון  וכל  ותאורה  הגברה  לסדנאות,  איכותית  ברמה  ומרצים 
בהפקת הערבים, אנו זקוקים לסיוע כספי מכם החברים – לכן יקבעו דמי 
כניסה לחברי-מיל"ה בעלות שנתית נמוכה ולקהל הרחב ימכרו כרטיסים 

במחיר סביר שיקבע בהמשך.
כאלו  להם,  שאכפת  יקרים  אנשים  חבורת  במיל"ה  ישנה  יקרים,  חברים 
התורמים ממרצם ומזמנם בהתנדבות למען חיזוקה והצלחתה של מיל"ה 
נוספים  כוחות  של  הצטרפות  ונוקיר  נשמח  שלנו.  והבית  הארגון  שהוא 
ויכולתם. אנו זקוקים לכם על מנת  היכולים להירתם ולתרום מקישוריהם 

לפעול בכוחות משותפים - כי ההצלחה היא של כולנו. 

בעזרתכם מועדון הזמר מיל"ה – ייצא לדרך. 
אנו מחכים להצעות ולנתונים. 

ולמלא ע להרחיב  ומבקשת  שמריה  על  שוקדת  אינה  מיל"ה  מותת 
את הפעילות המוזיקלית בקרב המקהלות וחבורות הזמר – חברי 
מיל"ה ביוזמות מוזיקליות חדשות נוספות. בנוסף לפעילות הענפה 
והאינטנסיבית של מיל"ה במהלך השנה בה מתקיימות הפקות ומפגשי זמר 
בסדר גודל רחב: סובב הים האדום, שרים בטירת כרמל, פסח בעין הוד, זמר 
במערות בית-גוברין, פסטיבלים בחו"ל והשנה גם השתתפות בזמריה בעכו, 

הגה מר רון גנג, מנכ"ל מיל"ה רעיון ייחודי להקמת מועדון זמר במיל"ה.
בחג פורים האחרון התכנסנו מספר חברים מתוך הועד המנהל בראשותו 
ודרכים  מיל"ה" הצעות  מועדון הזמר  "רעיון הקמת  לדיון בקידום  גנג  של 
ליישומו הלכה למעשה. בין המשתתפים יש לציין את  אורית בן-עמי, יונה 

פדידה, רונה ענבר, איציק תבור, ויגאל פרי.

מועדון הזמר מיל"ה – בית ליצירה מוזיקלית
יהווה מסגרת מוזיקלית מצומצמת המיועדת ל-6  על פי התכנון המועדון 
ישובים  או  אזורי, ערים קרובות  רדיוס  ומקהלות מאותו  חבורות, הרכבים 
שכנים במקומות שונים בארץ, אשר יפגשו באחד האולמות באזור מגוריהם 
ויקיימו ביניהם במהלך השנה 4 מפגשי-זמר. במפגשים אלו תופענה מידי 
אלה  מפגשים  מתוך  כשב-3  שהתגבש  ההרכב  מתוך  מקהלות   2 פעם 
הקשורים  תכנים  בעלות  גבוהה  איכותית  ברמה  סדנאות   תתקיימנה 
למוזיקה – ע"י אורח או אומן בעלי מקצוע מוכח בתחום. במפגש הרביעי 
יתקיים קונצרט סיום משותף בו ישתתפו כל ההרכבים השותפים במיזם. 
כל חבורה או הרכב יופיעו בערב הסיום עם מספר שירים משלהם. ערבי 
במחירים  כרטיסים  בהם  וימכרו  הרחב  לקהל  גם  פתוחים  יהיו  אלה  זמר 

אטרקטיביים.

למפגשי מועדון הזמר מטרות חשובות ביותר: 
היכרות והתחברות – גיבוש חברתי ומוזיקלי הדוק בין החבורות המשתפות 

פעולה באיזור מגורים משותף. 
מוזיקליים באמצעות  ותכנים  - הענקת העשרה  נוספים  ותכנים  העשרה 
ו/או בתחום  ושירת מקהלה  ומגוונות בתחום המוזיקה  איכותיות  סדנאות 

אחר ענייני המתחבר לנושא.
היכרות והכרה בקרב הציבור לתרומה הנכבדה של החבורות לזמר העברי 
ולקהילה - שירת המקהלה כחלק משימור הזמר העברי, תרומתה ושילובה 
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 יוצא לדרך
יונה פדידה

 במסגרת תנופת ההתחדשות במיל"ה, קורם בימים אלו עור וגידים פרויקט מרענן ויוצא דופן.
 פעילות מוזיקלית משותפת עפ"י קירבה גאוגרפית, אמנים מיוחדים, הרצאות אורח

ועוד הרבה הפתעות יחכו לכם. השקת המיזם - בקרוב
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מקרוב ח להכיר  האחרונות  בשנים  זוכים  כחול-לבן  הזמר  ובבי 
את אחד הצמדים המרתקים שבמחוזותינו. עבור מי מכם שאינו 
מעורה בתחום, הרי ששיתוף פעולה בין שני מוסיקאים מוכשרים 
אשר קרם לראשונה עור וגידים דווקא במכסיקו, מצליח להכות גלים גם כאן 
בישראל. עבור מי מכם שאינו מכיר, מדובר בצמד רם סופר ואורי מוסטקי, 
והסוכנות  החינוך  משרד  בין  פעולה  שיתוף  אשר  למוזיקה,  מורים  שני 
נפלאות  באמצעות  השפה  בהקניית  שעסקה  שליחות  הוליד  היהודית 
בחורף   ,2007 בשנת  שליחות  באותה  השניים.  בין  החיבור  ואת  המוזיקה 
החלו  השניים  דרכיהם.  לראשונה  הצטלבו  סיטי,  מקסיקו  של  המקפיא 
החל  במקסיקו,  היהודית  הקהילה  במסגרת  אינטנסיבית  פעילות  לקיים 
מגני הילדים, דרך בתי הספר ועד חבורות זמר של מבוגרים, בהן הטמיעו 

את השפה העברית והזמר העברי באמצעות רפרטואר שירים ומוזיקה.
Two-" של קיצור   - חינוכיות'  יוזמות  'טוטי  את  הקימו  לארץ  כששבו 
בשפת   tutti האיטלקית המילה  של  משמעותה  כשבנוסף   ,"Teachers

המוזיקה היא נגינה של כל התזמורת יחדיו.
הילוך בצעדה המשותפת בשבילי הזמר העברי  2011 העלו  בקיץ 
'זמר- מפגשים עם זמר עברי'  והשיקו  את מיזם הדגל שלהם – 

ובראשן  ייחודיות,  מוזיקליות  פעילויות  של  רחב  מגוון    -
העברי  הזמר  מפניני   - זמנים'  הזמר 'היו  סדרת מופעי 

בית ספר לשירה בשם  המוקדם. במקביל הם מטפחים 
'בא לי ווקאלי', שמטרתו הקמה, ניצוח וניהול מוזיקלי 

של חבורות זמר לכל גיל.

"בן אדם אחד עם סכיזופרניה"
מנצחים/ ששני  הזמר  חבורות  בנוף  נדיר  משהו  "זה 

מנהלים מוזיקליים מנהלים את אותו הרכב", אומר סופר 
)35(, בעל תואר ראשון )B.Ed( בחינוך מוזיקלי בהתמחות 
פיתוח קול וניצוח מקהלות. "גילינו כמה כיף לנו ביחד, כמה 
ההצלחה  סוד  גם  וזה  השני  את  האחד  משלימים  אנחנו 
רק  בהתחלה  שומע  אורי  לטקסט,  נצמד  אני  בעוד  שלנו. 
צלילים. אנחנו מרגישים את אותו השיר ממקומות שונים 

ויש סימביוזה נהדרת".
וכבר  מאוד,  גבוהה  ברמה  אישיותיות  התאמה  כאן  "יש 
 ,)47( מוסטקי  מצטרף  וגידים",  עור  קרם  זה  במקסיקו 

ופיתוח  הלחנה  ובעל התמחות  מוזיקלי  בחינוך   )M.Ed( שני  תואר  בעל 
יצירתיות. "מקצועית יש פה השלמה, כי רם הגיע עם רקע עשיר והבנה 

בניצוח מקהלות, בעוד אני הגעתי מהלחנה, קומפויציה ונגינה". 

את האמת, יש ביניכם גם חילוקי דעות?
סופר: "בוודאי, כמו בכל הרכב מוזיקלי, אבל בסופו של דבר מגיעים לעמק 
השווה. אפשר להגדיר אותנו כבן אדם אחד עם סכיזופרניה. בסופו של דבר 

אנחנו מאוד סומכים אחד על השני".
מוסטקי: יש ריספקט מושלם בינינו ואנחנו כבר יודעים איפה עדיף לשחרר. 
בהרבה מקומות בתחום הזה נכנס האגו, אבל אצלנו הוא כמעט ולא קיים, 

פשוט כי יש הבנה עיוורת". 

קול הים האדום
מטעם  האדום'  הים  'סובב  הזמר  פסטיבל  באילת  התקיים  לאחרונה 
 - חמד  הצמד  כשגם  הרכבים,  כעשרה  בהשתתפות  מיל"ה, 
בכל  'גדושים  ימים  בשלושה  חלק  לקחו  מוסטקי  את  סופר 
מושקעת.  ותכנית  מגוונת  בפעילויות  לדבריהם  כך  טוב'ף 
את  להכיר  הזדמנות  קיבלנו  נהדרת.  חוויה  "הייתה 
מוסטקי.  חזרה", מספר  ולא במסגרת של  האנשים 
"נחשפנו לעולם החברתי של חבורת הזמר שלנו 
ושל הרכבים משובחים אחרים וכמובן שגם למדנו 
זה מזה". לשניים, העובדים בין השאר עם חבורת 
הזמר 'קצת אחרת', השייכת למיל"ה ומייצגת את 
המועצה האיזורית חבל מודיעין, יש רק מילים טובות 
בארגון  החברים  אצל  קשבת  אוזן  "יש  הארגון.  על 
שתמיד שמחים לתת עצה טובה", אומר סופר. "מילים 
טובות מגיעות לבועז קביליו, אחד ממייסדי מיל"ה. כזמר 
לפרגן  לי  שחשוב  אחד  עוד  המון.  ולמדתי  איתו  עבדתי 
למוזיקה  שלי  המורה  שהיה  גנג,  רון  המנכ"ל  הוא  לו 

והרכבים בתיכון".
נותן  הזמן  וכל  מקצועי,  ומאוד  מסודר  "הארגון 
תחושה של התחדשות, יחד עם נכונות ורצון לקדם 

דברים", מצטרף מוסטקי לדבריו של עמיתו. •

רם סופר ואורי מוסטקי, 
שני מורים למוזיקה, נפגשו 

במקרה במקסיקו במהלך 
שליחות מטעם הסוכנות 

היהודית. מאז הם מקיימים 
שיתוף פעולה פורה ומגוון, 

מניצוח על חבורות זמר ועד 
בית ספר לשירה. ביחד הם 

משמרים בצורה נפלאה את 
הזמר העברי

אור בוקר  
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עמותת מיל"ה, המרכז הישראלי 
למקהלות ולחבורות זמר מברכים 

את קוראי המגזין בברכת

חג אביב שמח!

מטעמי בלייה טבעית 
נאלצתי להחליף ארנק.

היו  הרחוק,  בעבר  שפעם,  הארנקים 
קטנים וקומפקטיים והכילו מעט מטבעות 
זהות,  תעודת  גם  ואולי  שטרות  ו/או 
מספר  למפלצתיים.  השנים  עם  הופכים 
של  התחלקות  בקצב  גדל  בהם  התאים 
מצליח  אינו  ועדיין  סנדלית  או  אמבה 
להשיג את מספר כרטיסי האשראי/חבר 

שהם אמורים לשאת.
מצניעה  בסביבתי  למקובל  שיחסית  אני, 
בריאלי,  למדתי  שלא  למרות  לכת 
גם את צער השתיקה,  נכון  נושאת עמי, 
אזרחית  זהות,  תעודת  בעיקר  אבל 
)בשביל  סעד  פקידת   , גימלאית  ותיקה, 
הנוסטלגיה(, מנוי לתיאטרון, מנוי למפעל 
שברגע  בטוחה  שאני  בגלל  )רק  הפיס 
ואראלה  בגורל  יעלה  המספר  שאבטל 
בעונות  לאידי(,חברות  לשמוח  תתקשר 
)חסר לכם שאתם משמיעים עכשיו הערה 
מושלם  כרטיס  הטרומיות(,  מידותי  על 
ורק  נזדקק,  שלא  מושלמת  לא  לרפואה 

שני כרטיסי אשראי.
האשראי  בחברות  שלי  החברות  עמלת 
מותנית בגובה הסכום שאני מבזבזת בכל 
חודש. הם מעודדים אותי לרכוש מוצרים 
מנת  על  שקלים  ואלפי  במאות  גשמיים 
לחסוך את דמי החבר החודשיים. הוסיפו 
לזה את דמי החבר ברשת המזון שאינם 

נמחקים ללא קשר להיקף הרכישות. 
בדמי  נקנית  –החברות המעושה  לסיכום 
שנזרקים  שקלים  אלפי  וכך  כך   + חבר 
על מה שנראה לכם כמבצע מעולה של 
לפני  עוד  לפוג  עומד  שתוקפם  מוצרים 

שהכסף יורד מחשבונכם.
למה אני מבלבלת לכם ולי את המוח עם 

החישובים האלה?
כי כשמיל"ה מציעה לכם חברות אמיתית, 
חוויות מוסיקאליות בארץ ובעולם, כיתות 
אומן בהדרכת טובי המוסיקאים, העשרה 
חברותא  ולזמרים,  ולמנהלים  למנצחים 
וחילופי תרבות, אתם שואלים מה יוצא לי 

מזה?
למה אני צריך לשלם 90 ₪ לשנה שהם 
רוחני  מזון  תמורת  תועפות,  הון  ממש 
שאיני יכול למשש אותו כמו קופסת טונה 

או נייר טואלט עם כלבלבים?
שאקח  סיבה  שאין  חושבת  אני  לפעמים 
וזה לא שלי. רגע אחרי   ללב, זה מה יש, 
שלי,  כן  דווקא  שזה  לעצמי  אומרת  אני 

ועצב גדול מציף אותי ואת השתיקה.

הגיגית של בתיה 
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