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"דלתי מרום" אינם ננעלים
חברות וחברים יקרים,
נכנסנו בשערי שנה חדשה ונפרדים ממה שמכונה "תקופת החגים".
מיתוסים רבים רצופים בסיפורים שהמכנה המשותף להם הינו הנפש
היוצאת אל שערי מרום וכל דרך ביטוי נאה לה.
רבי שלום שבזי שנולד בתימן בשנת  1619ידוע בין היתר ,בזכות
השירה הרבה שכתב .שירה ,שהושפעה מתורת הקבלה ומכילה
סמלים רבים וגם מסתורין.
בין היתר ,עשה שלום שבזי שימוש מרחיב בדימוי של "שערי מרום" –
אלה שנפתחים ונסגרים בידי כוחות הנפש של עצמינו לעומת "שערי נדיבים" – שהם הגורמים
החיצוניים לנו.
"אם ננעלו דלתי נדיבים ,דלתי מרום לא ננעלו
אל חי מרומם על כרובים ,כולם ברוחו יעלו אל חי"
הימים הנוראים מכוונים אותנו אל מערכות היחסים שבינינו לבין האנשים האחרים ,ליכולות
שלנו להפיח רוח חיים חדשים בעשיה ,במוזיקה ובשירה שפשוט פותחים את השערים מליבנו
אל ליבות האחרים.
יום הכיפורים שחולף בא להזכיר לנו בכל שנה מחדש ,את העובדה שאין סופיות ב"נעילה".
התקווה קיימת ונותרת פתוחה כל השנה ואותה ,אי אפשר לנעול.
הבה ניכנס לשנה החדשה גם ב"שערי הנדיבים" ,בשפע של פעילויות זמר וחיבור בין אנשים
שבכוחם לסייע לפתיחת "שערי מרום" .עשרות הפעילים הם הפותחים שערים במסירות ומרץ
בלתי נדלים ,המאפשרים את הנעת מיל"ה .בהם גם ראשי ונציגי מחוזות ,מנהלים מוזיקליים,
מנהלי חבורות ,חברים רבים בחבורות ברחבי הארץ וכמובן המנגנון המצומצם שלנו.
אני מבקש לאחל לכולנו שישמר "המפתח לשערים" בפינה חמה בליבנו .זו המתקיימת בכוח
השירה ,ויהא בה ,כדי להשיא אותנו בכבוד ,בבריאות ,בהגשמה ובאהבת האדם דרך כל ימות
השנה.
שלכם ,אבי פרידמן,
יו"ר מיל"ה

חברים טובים,
זה עתה סיימנו פסטיבל יוצא דופן במערות המבואה והפעמון בבית
גוברין .ההיענות של המקהלות חיממה את ליבנו ומספר המשתתפים
הפתיע ונתן תחושה של הצלחה גדולה.
באירוע המתקיים זו הפעם הראשונה ,השתתפו  553זמרים זמרות
ומנצחי מיל״ה .כמו כן ביקרו באתר בית גוברין כ 6500-איש ביומיים
(כפול משנה שעברה) .רוב הקהל שצפה בהרכבי מיל״ה היה קהל
חיצוני ובזה השוני העיקרי .
תודה גדולה לכל אלה שעסקו במלאכה .בעקבות ההצלחה יוארך
הפסטיבל בשנה הבאה ל 3-ימים ,נפיק לקחים ונהיה טובים יותר.
מאחל לכולנו המשך שיתוף פעולה פורה,
רון גנג,
מנכ"ל מיל"ה

אוהבים אירועי תרבות מיוחדים?
אוהבים את עמותת מיל"ה?
הצטרפו לקבוצת הפייסבוק
יו"ר :אבי פרידמן ׀ מנכ"ל :רון גנג ׀ מנהל הפקות :אבי פיינטוך ׀
רכזת פעילויות :בתיה מורבצ'יק ׀ מתנדבי מיל"ה הפעילים לאורך
כל השנה :מנהל מחוז צפון :צביקה לב טוב ׀ מנהל מחוז מרכז,
דרום וחבר הוועד המנהל :איציק תבור ׀ מנהל מחוז ירושלים:
ענת רמץ ׀ יו"ר ועדת מנהלי הרכבים וחבר הוועד המנהל :יגאל
פרי ׀ מיכל פישר ,רונה ענבר ,גדי פיכטמן ,אבי שיינמן  ,יעקב
שרייבמן ,ליאת מאיוסט ׀ ראש ועדת אינטרנט ומדיה :דן גנג ׀
הפקה ועריכה :גיא פישקין ׀ עיצוב גרפי :דיזיין פתרונות גרפיים
דרך כפר הדר  ,33הוד השרון ,טלפון ,09-7880032
פקס ,www.mila-il.com ,09-7880036 :דוא"לmila-il@zahav.net.il :

לא תוכלו לומר יותר :לא ידענו ,לא ראינו ,לא שמענו.
הירשמו לניוזלטר אוצר תרבות לקבלת מידע ישיר ועדכני
על מגוון אירועי תרבות אליכם ישירות לדוא"ל
לפרטים והרשמה לחצו כאן
אוהבים אירועי תרבות מיוחדים?
הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו

מדור
חדש

מש
בינםכנסת הדר
מר בשמחה

עם שני הרכבים מוזיקליים במיל"ה הפועלים תחת שרביטה ועשרות
זמרים וזמרות מרוצים ,מתבססת הדר זלטין כאחת המנצחות היותר
עסוקות בישראל" .נהנית מכל שנייה של עשייה"

ב

כל גליון נפנה זרקור ונאיר לצד חבורות הזמר של מיל"ה גם את
שורת המנצחים האמונה על הצלחתן .והפעם :היכרות עם הדר
זלטין ,מהמנצחות העסוקות ביותר בישראל בכלל ובמיל"ה בפרט.
היא בוגרת האקדמיה למוזיקה באוניברסיטת ת"א במגמת ניצוח והלחנה,
בעלת ניסיון עשיר בכתיבה מוזיקלית להצגות ילדים ומבוגרים וליווי
אמנים מהשורה הראשונה .לצד כל אלו ,מספיקה הדר לשמש כאמור
גם כאחראית על מלאכת הניהול וההדרכה המוזיקלית של שתי חבורות
זמר במיל"ה" :הרחובותיים" ,ו"-צליל שלם"" ,כל הרכב עימו אני עובדת
זוכה לרפרטואר שירים וגוונים קוליים שמתאימים ספציפית עבורו" ,מעידה
זלטין על עצמה ומוסיפה" .לשמחתי הגדולה ,היחסים החברתיים בין
הזמרים במקהלות שלי יוצאים מן הכלל .זה הופך את החוויה המוזיקלית
לנעימה ומזמינה הרבה יותר".
אגב בקיץ האחרון ,בעיצומו של מבצע "צוק איתן" שהעלה את מפלס הדיכאון

נותרו מקומות אחרונים
בסדנא של לינה גרות'
מ.א דרום השרון

6/11/2014

הזדרזו להירשם במשרדי מיל"ה והצטרפו
לחוויה מוזיקלית בלתי נשכחת
לפרטים והרשמה יש ליצור קשר
עם בתיה מורבצ'יק:

09-7880032

הלאומי ,ביקרה זלטין בפסטיבל חבורות זמר בסיציליה .חרף גילויי האנטישמיות
וההתבטאויות כנגד ישראל אשר שטפו את אירופה בתקופת המבצע ,התקבלו
זלטין ולהקתה באהבה ותשואות רמות על ידי הקהל המקומי" .אחת החוויות
המרגשות בחיי .אלף איש עמדו ומחאו לנו כפיים בצעקות :בראוויסימו ישראל".
מסוג האירועים שלא שוכחים לעולם" ,כך לדבריה.
כאחת המנצחות הפעילות במיל"ה .מהי חשיבותו של הארגון?
"מיל"ה הוא מוסד חשוב מאין כמוהו כארגון גג לחבורות זמר מכל רחבי
הארץ .עצם התמיכה העצומה שלו בחבורות המוזיקליות ,כמו מתן מסגרות
להופעות ,קיום סדנאות ופעילויות מגוונות אחרות היא יוצאת דופן בכל
קנה מידה .באופן אישי ,אני מאוד מתרגשת בכל פעם שמיל"ה מארגנת
סדנאות עם יוצרים בעלי שם עולמי ,כמו לינה גרות' והסווינגל סינגרס
שביקרו לאחרונה בארץ .אין ספק שאלמלא מיל"ה ,לא היינו מגיעים
למפגשים המדהימים הללו .זה המקום שוב להודות לכל חברי הנהלת
הארגון על העבודה המבורכת שלכם .המשיכו כך".
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חתן פרס ישראל
לזמר עברי ומי שנחשב לאחד
מפורצי הדרך
בתחום ההלחנה והעיבוד הקולי
להרכבים ולח
בורות זמר הלך לעולמו בחודש
שעבר בגיל .86
מיל"ה מרכינה ראש עם פטירתו

"

איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא" ,שר שלמה ארצי בשירו
הנוסטלגי של נתן יונתן .מותו של גיל אלדמע ,מגדולי המעבדים,
המלחינים והמנהלים המוזיקליים שידעה ישראל מאז ומעולם,
הותיר את כל חובבי הזמר העברי באבל וכמילות השיר שימש כ"-ערבות
הבוכיות" .כמחווה לפועלו ואישיותו ,נפרדת מיל"ה בצער מיקיר הזמר
העברי ומקדישה לזכרו את הכתבה .יהיה זכרו ברוך.
אלדמע נולד בשכונת בורוכוב בגבעתיים .עם ינקותו אובחן כבעל שמיעה
מוזיקלית אבסולוטית נדירה ,ואכן כבר בגיל שלוש הפליא את סובביו
כשהצליח לנגן בפסנתר את שקלטו אוזניו .האהבה לפסנתר נמשכה גם
בהמשך ילדותו ,כאשר בעוד בני גילו עסוקים במטלות בית הספר ,בלט
כישרונו של גיל כבר בגיל  11עם כתיבת מוזיקה לטקסים במסגרת תנועת
"הנוער העובד והלומד" ,בה היה חבר .עם סיום לימודיו בתיכון ,הצטרף
להכשרה המגויסת של הפלמ"ח ,וכדרכו בלט גם שם כמוקד להנחית ערבי
שירה בציבור ,זמר עברי וכתיבת מוזיקה לריקודי עם.
אחרי קום המדינה למד באקדמיה למוזיקה בירושלים ולאחר מכן החל
לשמש כמורה בכפר הנוער "הדסים" ובהמשך יצא לארה"ב להמשך
לימודיו במכללת "מנס קולג' אוף מיוזיק" ,שם המשיך להעשיר את ניסיונו
המוזיקלי.

"הוי ארצי מולדתי" בביצוע להקת
"שוקולד מנטה מסטיק" – גם הוא מעיבודיו של אלדמע

כריכה אחת ,ביניהם" :אשירה לידידי"" ,הללויה"" ,לכה דודי"" ,עוף גוזל",
"פזמון ליקינתון" ועוד רבים וטובים .בספר עצמו כתב חוקר הזמר העברי
הנודע ,אליהו הכהן על איכויות עיבודיו של גיל וסיפר" .גיל מתבלט במיוחד
בכישרונו לעצב יריעה מוזיקלית המרחיבה את קווי המתאר של הלחן
המקורי ומעניקה לשיר מימד חדש של גיוון צלילי".
בנוסף טיפח גיל את הפצת הזמר העברי בכל שכבות הציבור ואף ניהל
מספר מועדוני זמר ,כמו מועדון "הברון יחדיו" שפעל בגבעתיים במשך 30
שנה אותו הפעיל יחד עם אחיו רן ,במסגרת הנצחת אביו ,אברהם אלדמע.
בשנת  2004ועם רזומה של מאות ואפילו אלפי עיבודים שכתב למקהלות

"פירות חמישה עשר" בביצוע רוחמה רז –
אחד מעיבודיו המוכרים של אלדמע

בשנות ה 60-הקים אלדמע את חבורת "רננים" שגילמה תפקיד היסטורי
כחבורת הזמר הרשמית של קול ישראל .על החבורה שהוקמה מתוך יוצאי
מקהלת "רינת" ההיסטורית הוטלה המשימה להקליט שירים בתקליטיית
התחנה שעד אז הייתה דלה במיוחד .חיש מהר ולאור יכולתם של הזמרים
לקרוא ולשיר מתוך תווים ,החלה החבורה במלאכת ההקלטה שסימנה
לימים את תחילתה של תקופה גדושה בזמר עברי במקלטי הרדיו.
החבורה תחת ניהולו המוזיקלי של אלדמע החלה לפעול רשמית ב1962-
ובנוסף להקלטות רבות שביצעה ,השתתפה גם במופעים פומביים של קול
ישראל ובכך גאלה שירים רבים אשר היו עלולים להישאר עלומים.
נקודת ציון מרכזית נוספת בקריירה של אלדמע מקורה בהוצאת הספר
"מניפה קולית" שיצא לאור בשנת  2000ומוקיר עשרות מעיבודיו תחת

מופע לרגל צאת הספר "מניפה קולית" (.)2000
מנחה :אהוד מנור

וחבורות זמר ,זכה האחרון להוקרה על תרומתו עם קבלת פרס ישראל
לזמר עברי .בין חבר השופטים שהחליטו על הענקת הפרס ,נמנתה נעמי
שמר ז"ל ,חברתו הקרובה ,אשר לשירה הכין אלדמע עיבוד מיוחד שזכה
לשבחים רבים.
ניכר כי במשך עשרות שנות פעילות מוזיקלית ,אין כמעט מקהלה ממוסדת
שלא זכתה לבצע או לעבוד עם שיריו של אלדמע .לחניו המלודיים,
הקצביים ומעוררי ההתפעלות עיצבו את מוסד הזמר העברי והעניקו לו
את אופיו הייחודי אותו אנו כל כך אוהבים .מיל"ה מרכינה ראש עם מותו
של גיל  -איש רב פעלים שאת תרומתו למוזיקה הישראלית עתידים
לספוג גם הדורות שאחרינו.
צילומים :רינת אלדמע טר
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רק בגלל הרוח
חבורת הזמר הצפונית "הרוח הטובה" השיקה לאחרונה את
התקליטור "חלומות" הכולל עיבודים חדשים למיטב שירי ארץ
ישראל .מנהל החבורה ,צביקה לב-טוב" :לאחר עבודה מאומצת
של כחצי שנה – שמחים על התוצאה"

"

הרוח הטובה" –מנצרת עילית רבתי (נהלל ,קרית טבעון ואלון הגליל)
הגשימה לאחרונה באמצעות השקת התקליטור החדש את "חלומות"
חבריה.
"חלומות"  -כשם שירו של מנצח ההרכב ,המלחין והמעבד המוזיקלי
יאיר קלינגר כולל תריסר שירים ממיטב הזמר העברי ,ביניהם "נוף ילדות"
(שלמה ארצי)" ,עלש" (שלמה ארצי ושמעון בוסקילה)" ,ילדותי השנייה"
(אהוד מנור ומתי כספי) לצד שירים נוספים ,גם הם בעיבודו של המנהל
המוזיקלי יאיר קלינגר
מנהל חבורת הזמר ,צביקה לב-טוב" :הייתה לנו חוויה מאוד מרגשת
במשך כחצי שנה של עבודה מאומצת על התקליטור .הקדשנו את כל
כולנו לחזרות ולהקלטות ואנחנו מאוד שמחים על התוצאה".
כעת מקווים חברי "הרוח הטובה" להרים מופע השקה חגיגי לכבוד
התקליטור החדש בליווי תזמורת כלי קשת של נצרת עילית .פרטים על
המופע (כשייערך) יפורסמו במגזינים הבאים.

לצפייה במיטב הביצועים של
"הרוח הטובה" לחצו כאן

חבורת הזמר "הרוח הטובה":
עיר פעילות :נצרת עילית
ותק פעילות :למעלה מ 30-שנים
מנהל מוזיקלי ומנצח :יאיר קלינגר
חברים :ניר חן ,אהרון חדידה ,אימי ספורטה ,עתליה בקמן,
רחל הדר ,שמחה גפסו ,לריסה זמיר ,ווליה קליפר ,ירדנה מנור,
תמי אשור ,רותי אור ,ליאורה פינסקי ,אליושה פרופסורסקי ,דוד
מגן ,אורי בר ,אמנון הדר וצביקה לב-טוב
6

עמותת מיל"ה

מגרמניה באהבה:

זוג הכמרים שהתאהבו במיל"ה

גבריאלה ואניוס בוסמן ,גרמנים ידידי ישראל וחובבי שירת מקהלות ,זכו לקבלת פנים חמה
במהלך פסטיבל בית גוברין שהתקיים החודש .השניים שהגיעו לאירוע כאורחי מקהלת
"קולות בת ים" סיפרו בהתרגשות" :המוזיקה מחברת אתכם לגוף אחד"  //יונה פדידה

ב

ין הקהל הרב שהגיע להאזין לחבורות
והמקהלות בתוך מערת הפעמון ומבין
אלו שהצטרפו לשירה בצבור ברחבה
שבסמוך אליה במסגרת הפסטיבל הססגוני
אותו פקדנו לאחרונה ,ניתן היה להבחין
במחזה יוצא דופן .מדובר היה בזוג אורחים לא
ישראלים נלהב ,המקשיב בקשב רב לשירת
החבורות ,מצטרף ל"-הללויה" ומצלם כל
תמונה בהתרגשות .היו אלו גבריאלה ואניוס
בוסמן ,זוג גרמנים ידידי ישראל ,אורחיה של
מקהלת "קולות בת-ים" ,המבקרים בארץ זו
הפעם התשיעית .בני הזוג ,אנשי חינוך ודת
משרתים ככמרים בכנסייה הלותרנית הגרמנית
באזור מגוריהם (אוסטפריזלנד) שבצפון גרמניה
ועוסקים במוזיקה ,שירה ונגינה באופן מקצועי.
אניוס משמש כזמר בס ומנצח על חבורת גברים

זמרים  -הרכב מוזיקלי כנסייתי וכן על תזמורת
כלי נשיפה מקומית .גבריאלה מאידך הינה זמרת
סופרן ,מנצחת על מקהלת נשים ומנגנת ב"-טריו
נשים" כנגנית כינור ,נבל וחליל צד.
"שירת החבורות והמקהלות הישראליות היא
בעינינו ערבה ונעימה מאד ברמה איכותית,
משוחררת וזורמת ,עם חיוך על השפתיים",
מציינים השניים" .הזמרים שלכם מבצעים בעל
פה את כל השירים ללא קלסרים ותווים ,כשהם
יוצרים קשר עין עם הקהל ויוצרים הרמוניה
סוחפת .אצלנו המקהלות הם הרבה יותר
שמרניות ושונות בשירה ובדרך הביצוע .הזמרים
מבצעים מוזיקה ווקאלית וליטורגית של בך ושופן
כשהם אוחזים בקלסרים וקוראים מתוך התווים
הצמודים ,בארשת פנים רצינית ללא כל רמז לחיוך
וללא קשר עין עם הצופים .אולי "מדויק יותר" כמו

שכתוב בספר ,אך ללא חיוניות והתלהבות".
מה שעוד נפלא בעיננו וזאת גילינו בשירה בציבור
– מוסיפים בני הזוג .זו האחדות והקשר בין כולם.
המוזיקה מחברת אתכם לגוף אוהב אחד ולעם
אחד .נדהמנו כששמענו את כולם שרים בצוותא,
איך כולם מכירים את המילים והמנגינות ושרים
בשמחה ובהתרוממות רוח .את זה בהחלט שאין
לנו בגרמניה .אנו מודים לכם על ההזדמנות
שנפלה בחלקנו לחוות חוויה מרגשת זו".
בשם מיל"ה אנו מבקשים להודות לאניוס
וגבריאלה על הפירגון והמילים הטובות .בבואם
חזרה לביתם בגרמניה הם ישמשו שגרירים
של רצון טוב ,בודאי יספרו על כך לחבריהם
ועמיתיהם בעמותת הידידות הגרמנית ישראלית,
ויוסיפו בכך נדבך נוסף לקשר הטוב המתקיים בין
שני העמיםˆ .

לוח האירועים הקרובים
 3,4,6נובמבר 14

כיתות אומן עם לינה גרות' ,אומנית האקפלה מדנמרק ,נותרו מקומות בודדים
בעיקר בבית נגלר חיפה ()3.11.14

 21,22נובמבר 14

סוף שבוע למנהלי חבורות זמר

 17,18,22,23דצמבר 14

חנוכה – טירת כרמל ,שנה  - 11אומנים אורחים להקת ה jukbox-שנות ה60-

 25דצמבר 14

קלי שפרד ,אומן הברברשופ ,כיתת אומן והופעה נדחה ל2015-

 ,21/01/15 ,23/12/14 ,12/11/14שלושה בשירה אחת ויצ"ו תל אביב
25/03/15 ,18/02/15
המופע יחל בשעה  19:15בדיוק! בתום המופע תתקיים סדנה.
 22עד  24ינואר 15

זמר סובב הים האדום – הכל כלול!!!  ,פלייר מצורף ופרטים בהמשך פרויקט
המשך לזמר סובב כנרת

 29מרץ עד  1אפריל 15

זמריית א-קפלה מודרנית בעכו – לראשונה בישראל! הופעה וסדנאות עם הלהקה
המפורסמת בעולם מלונדון ה ( "Swingle Singers" -פלייר מצורף)

אפריל 15

חוה"מ פסח – פסטיבל עין הוד ה – 3

מאי 15

ווקאליזה חיפה 2 -

 8עד  12ביולי 15

מגדבורג גרמניה ,שיתוף פעולה עם האינטרקולטור  -משחקי אירופה למקהלות,
אירוע המקהלות הגדול בעולם בשנת  2015פרטים :דני קלר – 054-4668845

,18/6/15 ,21/5/15 ,30/4/15
10/9/15 ,20/8/15 ,23/7/15

ערבים בקרדו אצל תבור
פותחים את הערב בשעה  .2015כיבוד ע"י החבורות .עלות למשתתף –  20ש"ח.

פרטים והרשמה באתר מיל"ה ובמשרד 09-7880032

עדיין לא נרשמתם
לפסטיבל המקהלות
"שרים בטירת כרמל"?

אמנים אורחים  -להקת הג'וקבוקס
עם שירי שנות ה60-
מהרו להבטיח את השתתפותכם
באירוע השיא של חג החנוכה

()17-18 ,22-23/12

להרשמה :אתר מיל"ה  /דף הבית /
טפסי הרשמה  /לפי ימים.
לפרטים נוספים( :בתיה) 097880032

עמותת מיל"ה
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הגיגית של בתיה

I’M JUST A GIRL WHO CAN'T SAY NO

"אפשר לדבר עם בתיה?" שואל הקול הנשי שמעבר לקו
ומנסה להוסיף מורבצ'יק בכל הוריאציות האפשריות פרט
לנכונה.
"מורבצ'יק ,מדברת" ,אני משיבה ומתנדבת לסייע.
"שמי סיגל/מרב/מיכל/יעל( ",כל שם מתאים) "ואני
מעמותת עלם/אחת מתשע/קו לחיים( ",גם כאן כל שם
מתאים).
"אנחנו מודים לך מאד על תרומתך ומכיוון שהיית נדיבה
כלפינו בפעם הקודמת ,נשמח מאד אם תעזרי לנו גם
השנה".
"חלפה שנה?" אני תוהה.
הרי רק אתמול התקשרו כל השרות והדליות והרינות כדי
לשכנע אותי שלפנייתן אלי חשיבות אין קץ ולכספי הרבה
למעלה מזה.
כל אחת מהן יחידה וייחודית ומתקיימת רק בזכותי.
ואני ,שכל הוני המוצהר ברשויות המס מסתכם בבית
דל על קו התפר ומשכורת של עובדת סוציאלית על קו
התפרנות ,שוכחת לגלות לשלטונות את חזקתי בכלב
נחיה מאולף ,ניידת עלם ,מגדלאור לעיוור ,בית בכפר
אוטיסטים ,חדרי כושר באי אלו מחנות צבאיים ,ומספר
אגפים בבתי החולים הפזורים בפריפריה.
העובדה שאני מרובת נכסים אינה מעידה על האפשרות
לגמור את החודש ,נהפוך הוא.
אז איפה הייתי?
אה ,בטלפון עם הקול הנשי.
מאחר שאני ,כפי שהצהרתי בכותרת לא יודעת לומר לא,
ממש לא נעים לי לסרב ,אז אני מנסה את אסטרטגיית
ה"תרמתי".
"לפני שבוע" אני אומרת "היו פה שניים".
"לא" אומרת לי הקול "זה לא שייך .את מדברת על
ההתרמה השנתית ואני בכלל מהטלפונית ,זאת שבאה
להשלים את השנתית שלא מספיקה לכל המטרות
הנעלות שהצבנו לפנינו".
"תראי" אני מנסה אסטרטגיה אחרת "האגודה למלחמה
בסרטן אחת מתשע וקו לחיים עוסקות בסופו של חשבון
באותו סרטן".

"לא" אומרת לי הקול "זה לא ככה .כל אחת מהעמותות
יש לה זכות קיום משלה ,והסרטן של האחת אינו מכיר את
הסרטן של האחרת".
ושוב ,מכיוון שממש לא נעים לי לסרב ,וחוץ מזה ,טפו טפו
טפו ,שלא נזדקק.
"טוב" אני אומרת לה "אני אתן לך  3פעמים ח"י – (כנגד
שלושת ילדי ,חמסה חמסה חמסה) ,או אולי  90ש"ח,
שגם בעלי ואני נכנס לתכנית ההגנה נגד הסי איי בד (ב'
סגולה).
"תודה" אומרת לי הקול "אבל אולי את יכולה לתת לנו 10
שקלים בחודש בהוראת קבע?"
"לא" אני אומרת באדיבות מהולה באיפוק מסויים.
"כי לפניך היו כאן אלוט ,אקים ,האגודה למען ...העמותה
כנגד ...הקבוצה שממול ...והארגון שמעל ...וכל העומדים
מאחורי ומלפני ומצדדי ,והם תפסו את כל השורות בדף
הבנק שלי .בשבילך ,לא נשאר מקום.
קחי את הח"י כי הקו שלך עומד בכל רגע למות".
הקול הנשי שיושבת מצידו השני של קו השנור איננה
אשמה.
היא נקלעה לשם משום שבשבילה אף אחד לא עושה יום
סרט ,וגם אצלה חסרה הפרוטה.
היא עובדת אצל קבלן הטלמרקטינג בתנאי SWETSHOP
כדי שגם הממונה עליה תוכל לקבל את ליטרת הבשר
שלה ,לפני שיקבלו את עמלתם עסקני העמותות למיניהן
שיעבירו את היתרה לאור זרקורים לפגיה של בית חולים
מרכזי עשיר.
והצ'ק שיהיה גדול מאוד ,תרתי משמע ,יכסה על ערוות
הנדבנים המזדקפת בכל פעם שנדלק האור האדום
במצלמות.
אני אוהבת לתרום ,בעיקר דם.
אני מוכנה להרצות  ,לחלק אוכל לנזקקים ,לתעד ניצולי
שואה בקיצור לתרום מזמני ומכישוריי.
זו הדרך בה אני מעדיפה לתרום מבלי שמישהו יידע אם
יש לי או אין לי כסף.
אבל מזה אי אפשר לנכות עמלות ולזכות באור זרקורים
על חשבון התורמים באמת.
בתיה מורבצ'יק

הלוח של מיל"ה
לחבורות הזמר "צליל שלם" מאזור
ירושלים ו"-צליל רענן" השרון

דרושים
זמרים וזמרות

לפרטים0523333312 :
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אם אתה זמר בס או זמר טנור בגילאים 35-50
בעל רקע בשירה בהרכב קולי ,אתה מוזמן לבוא
ו
לשיר בהרכב חדש ואיכותי  ,המוקם בימים אלה
בצפון
ת״א
בנ
יהולו
המו
זיקלי
של
רון
גנג
(שמיניית
ווקאל) ההרכב יבצע שירים בסגנון אקפלה
מודרנית וגם בליווי כלי.
טלפון 0544489120 :
אימייל gangron5@gmail.com :

מקהלות חדשות שהצטרפו
למיל"ה החודש
•"זמרת הארץ" אלקנה –
מנצח :עזרא מוריאל
•"אנסמבל גלרון"  -מנצח :דורון בן עמי
•"הקול דבש" – מנצח :דורון בן עמי
•"מזמורי תימן" – מנצח :ברק עודד
•"ילדות גדולות" – מנצח :דני עמית

אורי בר-מעוז

ביטוח אמנים ומקצועות הבמה

נזכור ולא נשכח:
אורלי ציון ז"ל

בצער רב אנו מודיעים על פטירתה של חברת מקהלת
"ראש טוב" אשר הותירה את מיל"ה וחברי המקהלות
המומים וכואבים" .הייתה אישה מוכשרת וצנועה .צליל
קולה המיוחד ישמע מעכשיו רק בחדרים הגדולים
שבשמים"

נפרדים מאורלי ציון .ביגון קודר וצער גדול
אנו נאלצים להודיע במגזין זה על פטירתה
של זמרת מקהלת "ראש טוב" ,אשר הלכה
לעולמה בחודש שעבר .אין ספק כי מדובר
באבידה גדולה מאוד לחבורת הזמר בפרט
ולכל חובבי זמר המקהלות בישראל בכלל.

ג'יני רבין ,מנהלת החבורה המוזיקלית
המאגדת זמרים מאזור השרון ופועלת בראש
העין ,מספרת כי על אף התקופה הקצרה (שנה וחצי) בה נכללה ציון
כחברת מקהלה מן המניין ,הצליחה האחרונה להיכנס לליבם של
החברים ואף לשמש כקונצנזוס" .קשה לי לדבר על אורלי בלשון עבר,
אבל אין ספק שמדובר באדם מיוחד" ,אומרת רבין בכאב" .לזכותה
חשוב להזכיר את הנסיעה של "ראש טוב" הקיץ לפסטיבל המקהלות
בריגה ,שקרתה הרבה בזכותה .האופן בו היא דחפה ועודדה את
החברים להירשם לנסיעה ולהירתם למאמץ ,הייתה מעוררת הערצה.
הגעגועים קשים .נקווה שהיא שומרת עלינו מלמעלה".
גם מיכל ויוסי בן רובי ,חבריה ל"-ראש טוב" בחרו לשתף את
תחושותיהם עם מותה של ציון ולהעלותם על הכתב ,תוך הדגשת
החלל הכבד שהותירה אורלי הודות לאופייה החינני והאהבה
האינסופית שהפגינה כלפי החברים והחברות במקהלה:

"אורלי שלנו,
כפי שהכרנו אותה הייתה אישה חכמה ומתוחכמת ,מוכשרת וצנועה,
שואפת לשלמות אך לא דוחקת ,צבעונית וישרה ,נותנת מעצמה בלי
לבקש חזרה ,שקטה אך נשמעת ,דעתנית אך לא מעליבה ,פרטית
ואוהבת אדם ,אוהבת ונאהבת.
רק טובות חשבנו עליה .תמונתה מראה כמה חיוניות ושמחה הייתה בה.
האובדן גדול ,וצליל קולה המיוחד ישמע מעכשיו רק בחדרים הגדולים
שבשמים.
יהי זכרה ברוך"

בשם מיל"ה אנו מבקשים לחזק את ידי
משפחת ציון ולאחל לה שלא תדע עוד צער.

הביטוח החדש
לחברי מיל"ה

חברי מיל"ה יקרים.
לאחרונה ,הצטרפה מיל"ה לחבילת ביטוחי האמנים ומקצועות
הבמה המיוחדת שאני מנהל מזה כ 30-שנה ,ובמסגרת חבילה
זו ,תוכלו ליהנות גם אתם מתנאי האמנים המיוחדים כלהלן:
 .1כל חברי מיל"ה מבוטחים  -חינם  -בביטוח צד ג' אם
ייתבעו במסגרת חברי מיל"ה ובמסגרת פעילויות מיל"ה
(שירה וניצוח) ,וכל זאת ללא תשלום נוסף!!! (פרטים
נוספים – נא ראו במייל מיוחד שתקבלו ממני דרך מיל"ה).
 .2חברי מיל"ה שזהו גם עיסוקם (מנצחים ,מפיקים וכו'),
יוכלו לרכוש מוצרי אמנים מקצועיים כגון:
⋅ ביטוח רשלנות מקצועית.
⋅ ביטוח ציוד מקצועי  24שעות בכל הארץ ובתנאים
מיוחדים.
 .3בנוסף ,ייהנו חברי מיל"ה מהתנאים הבאים:
⋅ יעוץ שוטף ותמציתי בטלפון/מייל בבעיות ביטוח דחופות
בכל נושאי הביטוח  -גם אם הביטוח אינו דרכנו (כמובן
ללא טיפול או אחריות).
⋅ יעוץ וניתוח תיק ביטוח במייל או במשרדנו עם כל
המסמכים הנלווים והעברתו לטיפולנו במידת האפשר
ובהסכמה משותפת.
⋅ ביטוחי דירות ועסקים בתנאים מיוחדים לחברי מיל"ה.
⋅ ביטוח "משכורת" מקצועית ארוך טווח מיוחד ומהיר ו/
או תאונות אישיות משופר ומלווה בפיצויים וצ'ופרים
שונים (מותנה כמובן במצב בריאות וגיל).
 .4אגב ,בעלי העסקים האחרים שביניכם ,מוזמנים לשלוח
את הפוליסות שלהם אלינו ואנו ננסה לנצל את קשרינו
ולשפר את תנאי הביטוח שלהם בכיסוי ובמחיר.
שלכם,

אורי
בר-מעוז

טל' 09-7962882 :פקס'09-7962883 :

E-mail: uri@beta-bit.co.il Website: beta-bit.co.il
ת.ד 220 .עין-שריד( 40697 ,גוש תל-מונד)
עמותת מיל"ה
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היכונו למשחקי אירופה למקהלות
לאחר ההצלחה הגדולה בריגה הקיץ ,במיל"ה נערכים לקראת אירוע השיא הבא של האינטרקולטור
 ארגון המקהלות העולמי ,בדמות אירוע המקהלות שייערך בין  12-5ביולי  2015בגרמניה.בפסטיבל ייקחו חלק עשרות מקהלות מרחבי אירופה .זה המקום לשיר ,ליהנות ,להכיר ולטייל (!)

ע

שרות אלפי זמרים וזמרות נהנו הקיץ מחוויה מוזיקלית
יוצאת דופן בריגה ,בירת לטביה .חרף מבצע "צוק איתן"
ורעשי התותחים מהארץ ,זכו חבורות הזמר של מיל"ה
אשר החליטו לצאת לפסטיבל לשבוע מאתגר ומרגש ,כזה שמוכיח
מדוע אנחנו כל כך אוהבים את ענף שירת המקהלות.
ההתלהבות שגדשה את החברים ,הובילה אותנו במיל"ה להתחיל
ולהיערך מבעוד מועד לקראת משחקי אירופה למקהלות הבא
שייערך בעוד כתשעה חודשים ( )5-12/7בעיר מגדבורג שבגרמניה.
מיל"ה בשיתוף חברת "אלמוג נסיעות ותיירות" תסייע לכם חברי
המקהלות היקרים ,גם ב 2015-לצורך התארגנות ויציאה לפסטיבל
המהודר ,שיכלול לצד ערבי השירה המרנינים גם סיורים תיירותיים
מגוונים בברלין ,מינכן ופראג .במסגרת הסיורים המוצעים תזכו
להיכרות עם אתרי המורשת וההיסטוריה באזורים נרחבים  -הכול
במטרה לראות גם אתכם בקיץ הבא חוגגים איתנו יחד במשחקי
אירופה למקהלות.
במסגרת שיתוף הפעולה עם חברת "אלמוג נסיעות ותיירות"
יוצעו עבורכם חברי המקהלות מגוון חבילות מובנות להשתתפות
בפסטיבל ולטיולים באזור.

בין חבילות התיירות המוצעות:

ברלין – מגדבורג – לייפציג – דרזדן – פראג

 7-8לילות ,7-16/7 ,החל מ 1255-אירו או  8-9לילות ,7-15/7 ,החל מ 1256-אירו

פראג – דרזדן – לייפציג – מגדבורג – ברלין

 7-8לילות ,5-12/7 ,החל מ 1220-אירו או  8-9לילות ,5-13/7 ,החל מ 1310-אירו.

מגדבורג – דרזדן – נירנברג – "הדרך הרומנטית" – מינכן

 7-8לילות ,8-15/7 ,החל מ 1225-אירו או  8-9לילות ,8-16/7 ,החל מ 1315-אירו

ברלין ומגדבורג בדגש מיוחד על ברלין
( 7-8לילות ,6-13/7 ,החל מ 1375-אירו)

ניתן להשתתף בחלק התחרותי ו/או בחלק שאינו תחרותי
•
אחריות כוללת לרישום ,תיאום הופעות ותוכנית תיירותית
•
מלונות ברמת  4כוכבים
•
מדריך ישראלי ומנוסה ביעד  -יוצא וחוזר עם קבוצה
•
יציאות החל מ 5-ביולי
•
תשלומים שקליים ללא ריבית והצמדה
•
המחיר מותנה במספר הנוסעים ,בחברת התעופה וכדומה
•
מספר המקומות בכל תוכנית  -מוגבל
•

הצטרפו לחוויה המוזיקלית הגדולה – מבית היוצר של אינטרקולטור –
 4ימים במסגרת הפסטיבל ו 3/4-ימי טיול באתרים יוצאי דופן
לתוכניות מפורטות:
באתר www.almogtravel.co.il
ובטלפון 09-7651231

חנוכה שמח:

מתכוננים לפסטיבל
"שרים בטירת כרמל"
פסטיבל המקהלות המסורתי בשיתוף משרד התרבות ,עיריית
טירת כרמל ,המתנ"ס העירוני ומיל"ה ,יתקיים זו השנה ה11-
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"

א

תם מוכנים לזה? פסטיבל המקהלות המסורתי "חנוכה
בטירת כרמל" הולך ומתקרב .האירוע שהפך במשך למעלה
מעשור לאחת מנקודות השיא של מיל"ה בפרט ושירת
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
העירוני ובשיתוף משרד התרבות ,התקיים לראשונה בשנת .2003
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
בו מקהלות רבות .בין לבין ,מוזמנים החברים והחברות לכיבוד עשיר
מעשה ידי המארחים ולסדנא או הופעה מוסיקלית .והפעם :להקת
ה"-ג'וקבוקס" ( )JukeBoxשצפויה 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
ממארגני הפסטיבל ,אבנר כהן ,בהתייחס לאירוע הקרוב שיתקיים
במהלך ימי חג החנוכה (" .)17-18,22-23/12זו ההזדמנות שלנו בטירת
כרמל להחזיר לחברי המקהלות חום ואהבה ולארגן עבורם מפגש מדהים
שכולו על טהרת השירה העברית .עצם העובדה שאנחנו מקיימים את
האירוע כבר למעלה מעשור ,איננה מובנת מאליה ,ומוכיחה עד כמה
הוא הפך לחלק מהותי מנוף שירת המקהלות בישראל".
אנו מבקשים להודות לכל הטורחים והעמלים על הפקת הפסטיבל
וביניהם :משרד התרבות ,עיריית טירת כרמל והמתנ"ס העירוני,
וכן כלל מתנדבי מיל"ה העוסקים במלאכה .עלו והצליחו (!)
להרשמה :אתר מיל"ה  /דף הבית  /טפסי הרשמה  /לפי ימים.
לפרטים נוספים (בתיה) 097880032 -
להקת הג'וקבוקס  -קטעים מתוך מופע בסינמה סיטי
מתוך המופע " - "Love Storyהצדעה לשנות ה60-

היכונו היכונו!
ערבי שירה בקרדו אצל תבור גם ב2015-
לוח המופעים המלא:

18/6/15 21/5/15 30/4/15
ערב לזכרו של
חיים אגמון ז"ל

ערב יווני –
מקורי ומתורגם

ערב שירה יהודית

10/9/15 20/8/15 23/7/15

ערב שירים באידיש
ושירים מתורגמים

ערב לדינו

שירי סתיו ופרחים

פותחים את הערב בשעה 20:15

כיבוד יוגש ע"י החבורות

עלות למשתתף20 :

ש"ח

אתם מוכנים לזה?

"שלושה בשירה אחת"
ויצ"ו תל אביב
האירועים יתקיימו בתאריכים:

12/11/2014
23/12/2014
(נר אחרון חנוכה)

21/01/2015
18/02/2015
25/03/2015
המופע יחל בשעה  19:15בדיוק (!)
בתום המופע תתקיים סדנה
עמותת מיל"ה
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