מפגש עם נציגי מחוזות ירושלים ושרון צפון27.1.2021 -
כתבו :פרידה אלברנס "צליל שלם" ,שרה רוט "הקול דבש" ,דפנה זרחי "טריולה",

בתאריך  27.1.2021בשעה  12:00נערך מפגש זום של צוות מיל"ה בהנחיית
רון גנג  -מנכ"ל מיל"ה ,יגאל פרי -יו"ר ועדת הרכבים ,ועדי רון  -יו"ר ועדת מנצחים.
במפגש השתתפו מנהלי הרכבים וזמרים משני האזורים הנ"ל ,סה"כ כ 15-איש.
מנכ"ל מיל"ה ,רון גנג ,סקר בהרחבה את הפעילויות שיזמה והריצה מיל"ה בשנת
 2020עם (ולמרות) הקורונה ומה מתוכנן במהלך .2021
יגאל פרי דיבר על הפרוייקטים שנעשו כדי לשמר את הקשר של מיל"ה עם זמרים.
עדי רון הציג את התכניות להכשרת מנצחים בנוגע למפגשי תוכן בזום והנגשתם
לחבורות ,וכן על גיוס מנצח מלווה למחוז.

הארועים שתוכננו ונערכו בשנת :2020
חגיגת עשרים שנה לעמותת מיל"ה :פסטיבל ים המלח שנערך בחודש ינואר עם
הפקה של מעל  1100זמרים וזמרות שהופיעו במהלך הפסטיבל .בפסטיבל
הופיעו גם שירי מיימון והסווינגל סינגרס.
סולם מיל"ה :תחרות שירה של מקהלות בשיתוף עם האינטרקולטור שנערכה
בחודש מרץ והשתתפו בה כ 500 -זמרים וזמרות .בתחרות זכו שבעה הרכבים
בקטגוריה של זהב .קטגוריה המאפשרת להם להשתתף בתחרויות בינלאומיות
בחו"ל .ההרכבים שזוכים במדליית זהב נכנסים אוטומטית לקטגוריית
הצ'אמפיונס של האינטרקולטור ויכולים לגשת היישר למקצה הגמר במשך 5
שנים הבאות בכל תחרות בינלאומית שמקיים הארגון.
פסטיבל בינלאומי ( )ON STAGEשתוכנן במרץ בוטל עקב הקורונה .מוקדי
הפסטיבל תוכננו להתקיים בירושלים ובגליל המערבי .לפסטיבל נרשמו 5
מקהלות מחו"ל.
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כנס בגבעת התחמושת :באוגוסט נערך בגבעת התחמושת כנס שכלל הופעות
של חבורות זמר וסיור בגבעת התחמושת .השתתפו כ 200-זמרים וזמרות.
ההופעות שודרו בזום.
כנס בטירת הכרמל :הכנס מתקיים מדי שנה בחנוכה והשנה התקיים בנובמבר
שודר בלייב והועבר בזום.
כנס חבורות בבית מזרח מערב :אירוע מצטלמים ושרים של עמותת מיל"ה ,נערך
בנובמבר בבית מזרח מערב ביפו .הצילומים נערכו והועברו בזום.
הזמרייה :כנס מקהלות בינלאומי בעכו .בדצמבר השנה נערכה הזמרייה באופן
מקוון .במשך שלושה ימים שודרו קטעי וידאו של מקהלות מהארץ ומחו"ל .נצפו
יותר משתים עשרה אלף כניסות לזום.
האירועים המתוכננים לשנת :2021
כנס חבורות בתל אביב :אירוע שרים ומצטלמים של עמותת מיל"ה מתוכנן
לתאריך ה 5 -למרץ במרכז למוזיקה וספריה בבית פליציה בלומנטל.
מתוכננות הופעות בבית גוברין באמפיתאטרון הרומי שיכול להכיל אלפים כך
שיתאים לישיבה על פי התו הסגול ותקנות הקורונה.
מקוים לחזור לפעילות רגילה במאי וכבר חושבים על קיום פסטיבל ים המלח סביב
ה / 20-ה 27-למאי.
קיום אירועים באתרי מורשת ואתרי רשות הטבע והגנים.
הפרוייקטים שנעשו כדי לשמר את הקשר של מיל"ה עם זמרים:
במהלך השנה בזמן הסגרים וביניהם נערכו סדנאות והשתלמויות בזום לזמרים
ולמנצחים.
נערכו שמונה ארועי זומיל"ה בימי חמישי שכללו מגוון רחב של נושאים מוזיקליים
בשיתוף עם מנצחים מהארץ ומחו"ל שסיפרו והדגימו על עבודתם .חלק נעשה
באמצעות שיתוף פעולה וסרטונים עם המקהלות וחבורות הזמר.
חושבים להמשיך בעתיד עם שידורים מצולמים של ארועים ולהנגיש את המוזיקה
והכנסים לכולם.
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במפגש שמענו דרכים שונות לקיום חזרות של חבורות זמר מול הקושי לקיים
מפגשים בתקופה זו .מספר משתתפים ציינו את הקושי של קיום חזרות בזום
שגרם לחלק מהחבורות להפסיק לגמרי את הפעילות; אחרים סיפרו על יוזמות
של מנצחים להכניס תכנים חדשים וצורת עבודה שונה במפגשי הזום.
גם המנצחים וגם החבורות מוזמנים להעלות רעיונות כיצד לקדם את העבודה
בזום ולהקל על המשתתפים ,שחלקם מתקשה מאד להפיק תועלת ממפגשים
אלה.
רעיונות שעלו במפגש:
•

•
•

•

ליאורה מנדלבאום מ"הרמוניה" המליצה להקרין סרט בנושא מוזיקלי
ולאחריו שיחה בהנחיית המנצח .היא תעביר לינק לסרט על פיאצולה
כדוגמא לתוכן חדש לעבודה בזום.
שלמה מרגלית הציע לבחור שיר מהיוטיוב ולספר על הבחירה.
צילום ביצוע שיר בחזרה פרונטלית ושילובו בצילומים מאוחרים יותר בזום,
באופן כזה הזום יהווה חזרה לביסוס השירים שנלמדו .בנוסף יתכן ויופק
גם קליפ ☺
לשימור חבורות שממעטות להפגש בתקופה זו כדאי ליזום מפגשים
חברתיים כמו טיול בטבע במקום פתוח בתקופות שבין הסגרים.

מיל"ה זקוקה למתנדבים שיודעים כיצד לגייס משאבים ,יכולת ארגון ,חשיבה
מחוץ לקופסה .חשוב ביותר!!! כמו כן מיל"ה תשמח לשיתוף פעולה של חברים
המכירים מקומות בהם ניתן להופיע עם אקוסטיקה מצויינת המאפשרת שירה
ללא הגברה.
סוכם כי ישי בן יעקב ,המנצח של הרמוניה ,יצטרף לפרידה בניהול של מחוז
ירושלים.
תודה לכל מי שהשתתף ותרם למפגש.
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