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אוהבים את עמותת מיל"ה? 
הצטרפו לקבוצת הפייסבוק 

מאי 2015

לכל החברים היקרים,
בכדי  לא  החירות.  סמל  או  הפסח  של  טבעי  המשך  הינו  שבועות"  "חג 
האדם  שבין  לקשר  כמשל  לאדמה  האדם  שבין  בקשר  זה  חג  מתאפיין 
לחבריו. אף שמדובר במונח "קשר" שהינו לכאורה מנוגד לחירות הרי דווקא 

חופש הבחירה מכוון אותנו לברור את הקשר ולנסות לעמוד על טיבו. 
מנהגי החג רוויים בסמלים שכל כולם נועדו להביא הרמוניה וכבוד בין בני 

האדם. לכאורה, הערכה לעמל המושקע ומתן כבוד לבני האדם. 
ולא לבזותו. כך, מי שיכולים, עלו  נועדו לשמור על כבוד האדם  המנהגים 
יכולתו.  לפי  הביא  אחד  וכל  הרוחני(.   המרכז  )סמל  המקדש  לבית  לרגל 
הקרובים הביאו תאנים וענבים, והרחוקים הביאו גרוגרות וצימוקים. והכל, 
וימצאו עצמם מבוישים. האנשים היו מתארגנים  כדי שהיבול של הרחוקים לא יתקלקל עד שיגיעו 
מחד  לנו  המזכיר  החליל".  "מכה  ולפניהן  לירושלים  בדרכן  יוצאות  שהיו  גדולות,  לשיירות  בחבורות 
את קולות הרוח במדבר שאחרי יציאת מצרים ומאידך, נותן לנו את הטון והצליל לשירה המלווה את 
חבורות העולים. בהגיעם לירושלים להגשת הביכורים, היו פוגשים את שירת הלוויים. אותה הקבוצה 

שעסקה בעבודות קודש ואשר אחת התמורות שניתנו להם על עבודתם היתה השירה.
ומה לנו אוהבי הזמר והאדם לתמוה מדוע כחלק ממנהגי החג, כה חשובה דמותה של  "רות המואביה". 
התשובה פשוטה. מצוות כיבוד ושילוב הגר הינה אחת החשובות ביותר ונועדה להזכיר לנו בכל עת "כי 

גרים הייתם בארץ מצרים".
וכדי שלא נשכח כי ישנם סוגים רבים של גרים אנו למדים על שבעה !!! מינים של גידולים המאפשרים 
את הקשר אל האדמה. שבעת המינים המוכרים לנו בסמלי הפירות מפוזרים לאורך שלושת הרגלים. 
באופן כזה או אחר, הם חלק בלתי נפרד מהחברה בארץ. הם חלק חיוני ברקמה האנושית שלנו בין אם 
מוצאם במרוקו, פולין, אתיופיה או כל מקום אחר. רק כך ניתן להתחבר אל הערך החשוב לחיים ערך 

החופש האמיתי. 
ליבנו  עוד את  ולפתוח  וחובה עלינו להרחיב  לבין החברים  בינינו  אנו חברי מיל"ה אכן עושים רבות 

מחדש בדרכים אין ספור כדי לסייע בשילוב ובהאדרת הכבוד ההדדי. 
אני מבקש להודות לכל החברים הפעילים ולכל מי שעושים לסייע בשילוב כדי 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

אז אם חשבתם לקחת חלק בחוויה מיוחדת במינה עם חבריכם למקהלה,
אנא צרו קשר עוד היום עם רונה, וועדת קשרי חוץ מיל"ה בטלפון: 052-2653743

לפרטים נוספים לחצו כאן

 חגיגה יוונית:
ההרשמה לקלמאטה בעיצומה 
בעוד פחות מחצי שנה )14-18/10( יערך אירוע המקהלות הבינלאומי בעיר קלמאטה 

ביוון, בהשתתפות עשרות חבורות זמר מרחבי העולם.

ההרשמה הסדירה אמנם הסתיימה ב-18/5, אולם הצלחנו לקבל ארכה מיוחדת עבור 
לנו  ניתנת  המיוחדת  הארכה  החודש.  סוף  עד  לפחות  במיל"ה,  החברות  המקהלות 
היות והאינטרקולטור, המפיק את האירוע מביע עניין רב בשיתוף פעולה בין מקהלות 

ישראליות יווניות בנושא "מוסיקה יוונית- ישראלית".

כ-10 מקהלות יווניות כבר הביעו רצון לבצע מופע משותף עם מקהלות מישראל.

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/
http://www.interkultur.com/competitions-festivals/international-competitions/int-choir-competition-and-festival-kalamata/kalamata-2015/


3 עמותת מיל"ה

לחוש א שלא  אפשר  י 
הכבירה  באהבה  מיד 
חברי  בין  הרוחשת 
אנסמבל גלרון כפר סבא. ההרכב, 
המנצח,  של  שרביטו  תחת 
דורון  המוסיקלי  והמנהל  המעבד 
רגע  מכל  נהנה  פשוט  בן-עמי, 
ובהופעות הרבות, כאשר  בחזרות 
הפכו  המקצועית  לעבודה  מעבר 
ממש.  של  למשפחה  'הגלרונים' 
אחת  הבא  שבחודש  נציין  אם  די 
ובהרכב  ללדת,  צפויה  הזמרות 
עיניים  בכליון  מצפים  כבר 
האנסמבל'.   של  הראשון  ל'תינוק 

בהחלט  אך  ארוכה,  לא  אמנם  ההיסטוריה 
עשירה. אנסמבל גלרון כפר סבא הוקם בשנת 
עד   24 בגילאי  וזמרות  זמרים   18 וכולל   2011
בארץ,  מאוד  נחשבים  בהרכבים  ששרו   ,76
ו'התל- לאדם'  'אדם  בוגרי  כמו  השאר  בין 
כספי,  צביקה  עם  ששרו  זמרים  וכן  אביביים', 

שהעלה את הגבעטרון על המפה. 
לאנסמבל  ניתן  התעניינתם,  אם  גלרון,  השם 
כפר  של  המיתולוגי  העירייה  ראש  שם  על 
גלר,  טובה  הגב'  אשתו,  ז"ל.  גלר  זאב  סבא, 
יצוין  המוזיקלי.  ההרכב  כנשיאת  משמשת 
סבא,  כפר  עיריית  של  ייצוגי  בגוף  מדובר  כי 
אשר  הגלרונים  על  מלאה  חסות  שלקחה 
מופיעים בכל האירועים החשובים בעיר. חשוב 
להדגיש כי מבחני הקבלה לאנסמבל נחשבים 

לקשים וקפדניים, ולא כל אחד מתקבל אליו.
וכבר  להגיע,  איחרו  לא  המרשימים  ההישגים 
האנסמבל  זכה  הראשונה  הפעילות  בשנת 
של  שירה  בתחרות  פורת  לאה  ע"ש  בפרס 
שכללה  בתחרות  והתרבות,  החינוך  משרד 
ואם  הארץ.  מכל  הרכבים  מ-50  פחות  לא 

חברי  יצאו  אשתקד  באפריל  מספיק,  לא  זה 
האנסמבל למסע הופעות ייצוגי בעיר התאומה 
קולומבוס שבמדינת אוהיו בארה"ב ושרו בפני 
במסגרת  הספר  ובבתי  היהודיות  הקהילות 

תכנית שנקראת 'שותפות ביחד'. 
להופיע  האנסמבל  חברי  צפויים  השנה  עוד 
שבגרמניה  ולברקוזן  ויסבאדן  במולהיים, 
במסגרת קשרי ערים תאומות. בתחילת 2016 
בשבדיה  היהודית  לקהילה  הופעה  צפויה 
העיר  לג'נאן,  נסיעה  גם  מתוכננת  ובאופק 

התאומה בסין.

הפרחים לדורון בן עמי
ציון  האנסמבל  ירשום  המקומית,  במסגרת 
עת  אוגוסט,  בתחילת  נוסף  משמעותי  דרך 
עם  משותף  מופע  כפ"ס  ספיר  בבית  יעלה 
ולאחר  שלמה גרוניך, שביקר באחת החזרות 
עיבודים  בן-עמי,  בידי  הפקיד  שהתרשם 
לשירים שהלחין אותם יבצעו הזמר והאנסמבל 
 31 בן  הינו  בן-עמי  המנצח  כי  יצוין  במשותף. 

עשיר  רזומה  באמתחתו  אך  בלבד, 
בתחום השירה, המשחק ואף הדיבוב. 
כיום הוא אף שוקד על הקלטת אלבום 
משמש  ההרכב  לניהול  ובמקביל  סולו 
בתיכון  והיסטוריה  למוזיקה  כמורה 

'כצנלסון' בכפר סבא.   
קשר  יש  הגילאים,  תמהיל  "למרות 
ואנחנו  הזמרים  כל  בין  חזק  אישי 
השני",  של  אחד  וחברים  מגובשים 
סופרן  זמרת  רגב,  אליזה  מספרת 
ומנהלת אנסמבל גלרון מיומו הראשון 
של  יופי  לנו  "יש  הנוכחית.  במתכונתו 
הווי, מסיבות, טיולים משותפים וכן ציון 
ימי הולדת וחגים. האווירה מאוד ביתית 

ומשפחתית".  
בכל הזדמנות מקפידה רגב לשבח את המנצח 
מיוחדת.  מאוד  איתו  העבודה  "צורת  בן-עמי: 
מקליט  והוא  קולות  בחמישה  שרים  אנחנו 
וכך  במייל  שולח  שלו,  התפקיד  את  קול  לכל 
ולהגיע  בבית  להתאמן  אפשרות  גם  לנו  יש 
מוכנים לחזרות. עצם העובדה ששלמה גרוניך 
בעד  מדברת  איתנו  לעבוד  ורוצה  לחזרה  בא 

עצמה". 
"אנחנו גוף של חובבי מוזיקה שעובדים בצורה 
מקצועית וברמה מאוד גבוהה", מסכמת רגב. 
"זה הרבה מעבר ללשיר ולהופיע, כולם מאוד 
וייחודי  נהנים מהעשייה ויש פה חומר משובח 
קיבלנו  לזה,  מעבר  נפלאה.  מוזיקה  שעושה 
דיסק,  להוציא  כדי  משבדיה  מחברים  תרומה 
אין  פשוט  ועבודה  הופעות  עומס  בגלל  אבל 
לנו זמן להיכנס לאולפן. אין מקום לחפף והכל 
לפעמים  אני  ומקצועי.  מדוקדק  להיות  חייב 
צובטת את עצמי ולא מאמינה שההרכב קיים 
רק שלוש וחצי שנים. השמיים הם הגבול ואני 
מאחלת לנו שרק נמשיך להופיע ולהצליח". ˆ

שירת הגלרונים

בטרם מלאו להם ארבע שנות פעילות, מציג ההרכב המוכשר אנסמבל גלרון כפ"ס, רשימת הישגים מרשימה שאינה מביישת 
הרכבים ותיקים ממנו. המנהלת אליזה רגב: "שרק נמשיך להופיע ולהצליח" // אור בוקר

צפו באנסמבל גלרון בפעולה

https://www.youtube.com/watch?v=HmKEq1yLDRE


היכונו היכונו!

עלות למשתתף: 20 ש"ח

ערבי שירה בקרדו אצל תבור גם ב-2015

לוח המופעים המלא:

פותחים את הערב בשעה 20:15

כיבוד יוגש ע"י החבורות

ערב שירים באידיש 
ושירים מתורגמים

 ערב יווני –
מקורי ומתורגם

ערב לדינו

ערב שירה יהודית

שירי סתיו ופרחים

23/7/15

18/6/15

10/9/15

21/5/15

20/8/15

ב-10 ביוני ייערך האירוע החגיגי 
'ווקאליזה – ברוב קולות' שרים 

בחיפה, במשכן לתרבות ואמנויות 
בית נגלר, במטרה ליצור מפגש בלתי 

אמצעי בין חבורות זמר ולשמר יחד 
את הזמר העברי. יוזמת האירוע, 

אלקה דמנד: "מקווה לערב מוצלח 
שיהפוך למסורת" // אור בוקר 

כינו את מיתרי הקול. ב-10 ביוני, בעוד פחות משבועיים, יתקיים ה
קולות'  ברוב   – 'ווקאליזה  השם  תחת  היקף  ורחב  חגיגי  אירוע 
שרים בחיפה, שיפגיש מאות זמרים מחבורות זמר שונות במטרה 

לשמר את הזמר העברי ולהביאו אל הבמות.  
 - התרבות  אגף   - ומקהלות  מוזיקה  מנהלת  של  יוזמתה  פרי  האירוע, 
עיריית חיפה, אלקה דמנד, ובשיתוף פעולה של עיריית חיפה, בית נגלר 
ועמותת מיל"ה, ייערך במשכן לתרבות ואמנויות בית נגלר שבקריית חיים, 

כשעד כה נרשמו אליו כמות מכובדת לכל הדעות של כ-350 איש.
ובסיום מופעי  יופיעו כל ההרכבים המוזיקליים  בין השעות 17:00-20:00 
ההרכבים בשלושת האולמות שבבית נגלר, יתרכזו כולם באולם המרכזי 
ובשעה 20:30 יחזו במופע מרהיב של הרכב השירה 'ווקאלוסיטי' )מנגנים 
בינלאומית  בתחרות  ממש  אלה  ברגעים  הנמצא  מיל"ה,  של  בקולות( 

באארהוס, דנמרק, להרכבים בסגנונות אקפלה מודרנית, ג'אז ודומיהם.
התרבות  אגף   - ומקהלות  מוזיקה  ומנהלת  האירוע  יוזמת  דמנד,  אלקה 
"מדובר  בעיריית חיפה, סיפרה על ההתרגשות לקראת האירוע החגיגי: 
מקהלות  את  מנהלת  שאני  וכיוון  מיל"ה,  עם  שלי  פעולה  שיתוף  בפרי 
של  הייחודי  המפגש  את  להביא  רציתי  חיפה,  בעיריית  ומפיקה  הזמר 
את  גם  לציין  כמובן  חשוב  לצפון.  גם  בארץ  מקום  מכל  להקות  מיני  כל 
גדולה  ורואה חשיבות  לעניין  ברצון  נגלר, שנרתם  בית  צייזלר, מנהל  דני 
מאוד לפרויקט מסוג זה. אני חושבת שתרבות הזמר משמרת עבורנו את 
השירה הישראלית ומעבר לכך, חשוב לי להדגיש כי תרבות הזמר בארץ 
ובכלל השבטיות הזו -  לשבת במועדוני זמר ולשיר זו תופעה שקיימת רק 
במדינה שלנו. בעיניי יש חשיבות וזכות גדולה לשמר את הנורמה הנהדרת 

הזו, גם בזכות ערבים כאלה".
דמנד, המנהלת שש חבורות זמר, אשר רובן שרות רפרטואר רחב ומגוון 
החל מישראלי ועד בינלאומי, מבקשת להדגיש גם את עניין ההמשכיות: 
"אני מאוד מקווה שהערב יהיה מוצלח והכוונה שלי בעתיד היא בהחלט 
להפוך את הערב הזה למסורת. המפגש בין חבורות הזמר הוא פשוט נהדר 
מעין שרשרת של מפגשים, כאשר המנהלים המוזיקליים  ויוצר בהמשך 
מתוודעים ללהקות נוספות ומזמינים אותן גם לאירועים קטנים יותר. מעבר 
לכך נוצרים גם קשרים אישיים וטובים שהם הרבה מעבר למוזיקה. שוב, 
נוכל לעשות  ובשנה הבאה  אני מקווה מאוד שתהיה לנו הצלחה גדולה 

זאת בהיקף רחב אפילו יותר".
חגיגי  באירוע  "מדובר  הוסיף:  במיל"ה,  הפקות  תחום  ראש  פיינטוך,  אבי 
לאירוע  להגיע  שווה  במיטבה.  עברי  זמר  ובחגיגת  אקוסטיים  באולמות 
ולקחת בו חלק. כמו כן ברצוני להודות ליוזמה המבורכת של הגברת אלקה 
דמנד, שמלווה את הרכבי השירה של עיריית חיפה מזה שנים רבות. כולנו 

תקווה שתמשיך בעשייתה המבורכת ושאירוע זה יהפוך למסורת".

נבחרו ברוב קולות

המגיעים  הרכבים  בין  מפגש  של  "החשיבות  מיל"ה:  מנכ"ל  גנג,  רון 
בין  חברתי  מוזיקלי  במפגש  מדובר  גדולה.  היא  בארץ  שונים  ממקומות 
מקהלות, חבורות זמר ומנצחים, במטרה לקיים פעילות משותפת ורחבת 
לקריית  העברי  והזמר  המקהלות  תרבות  את  מביאים  אנחנו  יחד.  היקף 
ייחשף למוזיקה הזאת. מיל"ה רואה חשיבות  ורוצים שקהל מקומי  חיים 
גדולה בחשיפת תרבות המוזיקה הווקאלית לקהילה. עבורנו מדובר בעוד 

צעד מבורך בכיוון הנכון". ˆ
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נבחרו ברוב קולות



סופשבוע מנהלים וועדים, מלון תולי עדן זכרון יעקב.  29-30.5.15
ווקאליזה ,שרים בקולות, בית נגלר חיפה.  10.6.15

מגדבורג, גרמניה, משחקי אירופה למקהלות.  5-12.7.15
קול פעמונים ,שלושה ימים של הסטוריה טבע וקולות  29.9.15-1.10.15

בגן הלאומי בית גוברין.  

קלמאטה, יוון, פסטיבל בינלאומי למקהלות.  14-18.10.15
סולם מיל"ה )לא סופי( במשכן למוזיקה ואמנויות ברעננה.  15-16.11.15

שרים בטירת כרמל.  7-10.12.15
סובב הים האדום.  27-30.1.16

 
כמו כן, מדי חודש "שלושה בשירה אחת" ויצו תל אביב )17/5; 24/6; 22/7; 19/8; 16/9(

שרים בקרדו בבניה )21/5; 17/6; 15/7; 15/8; 15/9(
 

היכונו היכונו !!!
SAVE THE DATES

מיל"ה ממשיכה בתנופת האירועים
29/9-1/10/15 

 אירוע המקהלות הגדול
במערות בית גוברין

 27-30/1/16 
 זמר סובב הים האדום אילת

)אופציה ללילה שלישי(

פרטים והרשמה באתר מיל"ה ובמשרד 09-7880032
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