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אירועי זמר

סובב הים האדום

ראיון עם יסמין גמליאל
היכרות עם חבורות הזמר המופיעות
חדשות מיל"ה

דבר
מנכ”ל
מיל”ה,
רון גנג
תוכן עניינים
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מקהלות חדשות
וחוזרות במיל"ה
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חבורות הזמר
המופיעות – "סובב
הים האדום" 2016
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 10צלילי היסמין :ראיון
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חברי מיל”ה יקרים,
זמר סובב הים האדום הוא
האירוע המושקע והיפה של
השנה במיל”ה.
מעבר למופעים המרכזיים שמנו את
הדגש על במה מושקעת מאד לטובת
ההרכבים.
הבאנו את מריל מרטנס מהולנד ,כוכבת
עולה בשמי המוסיקה הווקאלית העולמית
לקיים כיתות אמן.
תחרות חביב הקהל המאפשרת לנו
לשמוע באירוע אחד את כולם ולפרגן.
“התשמע קולי” – מופע בהשתתפות
הרכבים בהובלת אילן גלבוע עם אמנים,
ועוד ועוד.
קרנבל ומי שלא יבוא חבל...
אני רוצה לברך בזה את היו”ר היוצא,
עו”ד אבי פרידמן ,על תרומתו הענקית
וחלקו הגדול בקידומה ובהבאתה של
מיל”ה עד הלום.
אני רוצה לברך בזה את היו”ר הנכנס,
עו”ד אבי שיינמן ,לתפקיד ומאחל לו
ולכולם הרבה שנים של הצלחות ויוזמות
חדשות למען העמותה.
תודה מקרב לב לאבי פיינטוך שהסכים
לקחת על עצמו את ההפקה המורכבת
באילת.
אשרינו שנתברכנו באנשי אשכולות
שכאלה.
תכניות מיל”ה לשנת  2016רבות ומגונות.
אתם מוזמנים לקרוא ולהתעמק בפעילויות
המפורסמות במגזין .ההמלצה שלי היא
להקדים ולהירשם ,כי ההיענות גבוהה
ביותר וכמות המקומות לעיתים מוגבלת.

הפקה ועריכה:
פישקין שירותי תוכן 054-7650578

יו"ר מיל"ה :עו"ד אבי שיינמן מנכ"ל מיל"ה :רון גנג יו"ר ועדת מגזין:
יונה פדידה מנהלת תפעול :רחלה רוזנברג יו"ר ועדת כספים :אבנר
בן-ארי רכזת פעילויות :בתיה מורבצ'יק מתנדבי מיל"ה הפעילים
לאורך כל השנה :מיכל פישר ,רונה ענבר מנהל מחוז מרכז ,דרום וחבר
הוועד המנהל :איציק תבור יו"ר ועדת מנהלי הרכבים יגאל פרי ראש
ועדת אינטרנט ומדיה :ד"ר דן גנג מפיק אירוע זמר סובב הים האדום:
אבי פיינטוך דרך כפר הדר  ,33הוד השרון ,טלפון ,09-7880032
פקס ,www.mila-il.com ,09-7880036 :דוא"לmila-il@zahav.net.il :

בברכה,
רון גנג ,מנכ״ל מיל"ה

דבר
יו"ר
מיל"ה
אבי
שיינמן
חבריי לדרך,
ברוכים הבאים לכנס השנתי
שלנו ,שהפך למסורת.
חגיגה מוסיקלי עשירה
שיוצרת חוויות משותפות עם חברי
מיל”ה ,משפחת מיל”ה ,אנשים כמוך,
שאוהבים שירה ומוסיקה שמדברת
מהלב.
כנס שנותן ביטוי לכשרונות מבפנים
ומחוץ בניחוח חוף ימה של אילת
המקסימה.
השנה ,כמות המשתתפים בכנס עלתה,
דבר שמעיד על הקשר והשותפות
בדרך של חברי מיל”ה ומתנדביה.
אנחנו זקוקים לשותפות הזו כדי
להמשיך להצמיח את מיל”ה ,כך
שתהפוך לנכס לאומי המוכר בעולם.
שותפות שתבוא לידי ביטוי במנהיגות
שלכם ,במעורבות ובחברות שלכם
בצוותי פעולה לקידום יוזמות ופעילויות
קיימות וחדשות ובהשתתפות באירועי
מיל”ה.
אני מוקיר תודה לכל החברים
והמתנדבים ולצוות הניהולי של מיל”ה,
ובראשו המנכ”ל שלנו ,רון גנג ,שמטים
את שכמם וליבם לקידום מיל”ה בכל
ימות השנה ובפרט בכנס זה.
תודה מיוחדת ליו”ר מיל”ה היוצא ,עו”ד
אבי פרידמן ,על מחויבותו ותרומתו
לקידום מיל”ה ,בתקופות לא קלות.
תודה למפיקי הכנס ,רון גנג ואבי
פיינטוך ,לצוות ההפקה ולמנדבים,
וכמובן לעיר אילת.
בברכת כנס מהנה ומוצלח ושנה של
שותפות מוסיקלית וצמיחה לכולנו.

ח

בברכה,
עו"ד אבי שיינמן

מה שקורה באילת

האנסמבל של ג’יני רבין

שחפים

עיר פעילות :רעננה

עיר פעילות :ראשל”צ

מנצחת :ג’יני רבין

מנהלת מוסיקלית :רבקה בר

רשימת חברים לפי קולות :גנית גורן ,דורית דרורי ,דורית
ספיר ,טניה עמר ,מרילין בנסון ,קרן ילון ,רותי הראל
(סופרן); אביבית שפיר ,אירית פנחסי ,יעל לוין ,לורן רוזנמן,
נועה כהן ,סילונה בר ,רבקה שחר ,שרית שמידלר ,אורנה
מוסקוביץ’ (מצו סופרן); אהובה אלטבך ,אירית אבני ,לאה
מנסור ,סו-אלן יפת ,קוקי מוטליס ,שמחה גבריאל ,ג’סיקה
ברנמן (אלט); אורי קוק ,דני אמיר ,יובל שפירא ,ליאו וינר,
מיקי ברונפלד ,אור דרורי (טנור); יאיר גביש ,רביב ביירון,
עמוס שרז ,עפר לוין ,שייקה גורדון ושמיל כהן (בס)

רשימת חברים לפי קולות :מיכל ספרדי ,מירי איילון,
חנה פסח ,טובה ראובני ,נחמה שטמר ,רינה שבילי ,שרי
ארז ,איריס טוביה (סופרן); אתי קמחי ,דליה פז ,נאוה
פלד ,זיוה אהרון (אלט); יפה כהן ,אורית בן עמי (מצו
סופרן); סלו בן עמי (בריטון); אהרון כהן ,מוטי מרלינסקי,
גיא מדהלה ,אלון פורת (טנור) ,איציק שטרנפלד ,דני
שביט (בס)

איחולים לאילת “ :כולנו תקווה כי אירוע זמר "סובב הים
האדום"  2016יעניק לכולנו חוויה מוסיקלית מקיר לקיר”
מה מייחד אותנו“ :היינו מגדירים את האנסמבל של ג’יני
רבין כחבורה שמספקת ניחוחות של חו”ל בארץ”
מה שרים,”Breakfast In America“ :
”“ ,”Beach Boys Medelyימים לבנים”
לצפייה בסרטון לחצו כאן
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מה שרים“ :שווים”“ ,שלווה”“ ,סייליטו לינדו” (בספרדית
ובעברית)“ ,אילו ציפורים”
איחולים לאילת“ :שנעלה ונצליח .ברכות ותודות
למארגנים שעושים את העבודה בשבילנו .יישר כח”
מה מייחד אותנו“ :הגיבוש הוא סוד הקסם שלנו .אין
אינטריגות ותככים .מגיעים תמיד לעמק השווה .נהנות
לשיר תחת חן בר ,בתה המופלאה של רבקל’ה בר,
בפיתוח קול וניצוח”
לצפייה בסרטון לחצו כאן

רון במכון

לצפייה בסרטון לחצו כאן

עיר פעילות :רחובות ,מכון ויצמן למדע
מנצח :אייל גלבוע
רשימת חברים לפי קולות :מיכל פישר ,יהודית בר זיק ,מיקי
מיכאלי ,מירי פרץ ,נילי כהן ,נעמה פסו ,רותי שרעבי ,רחל
שרביט ,שבע אידלסברג ,שוש גילאון ,תמי מלמן (סופרן);
ורדה שמשוני ,ג’ניפר קליין ,לידיה מוסקוביץ’ ,מרים לשבר,
סופי שפירא ,רובי צברי ,שושי נדל ,שרה יסעור ,שרה
פיינשניידר (אלט); ספי פסו ,רפאל רוסי ,אלי כרים (טנור);
איציק גדות ,אמי הרץ ,יצחק תבור ,רוני ספיר
מה שרים" :פני מלאך"" ,קול זיכרון חוזר"" ,בגללך"
איחולים לאילת" :שמיל"ה תמשיך לקיים אירועים שכאלה
וכולנו נהנה"
מה מייחד אותנו“ :החבורה נהנית מאווירה טובה בין
הזמרים והזמרות ,כמו גם בינם לבין המנצח והתוצאה –
שרים בכיף ונהנים”

אנסמבל נשים
הרמוניה כפר סבא

עיר פעילות :ראש העין

יישוב :כפר סבא

מנצחת :ג’יני רבין

מנהל מוסיקלי :רון גנג

רשימת חברים לפי קולות :אילנה אפשטיין ,דבורה שימל ,ורד
שהם רישר ,ורדה מרק ,יעל כהן ,יעל מיארה (סופרן); נעמי
בנימיני ,אלה לאור ,גילי אמיתי ,דורית ברק ,מיכל בן רובי ,רותי
לינדנברג ,שיר אלון ,סיגל שליסלברג (מצו סופרן); אורית כהן,
אורית בנבנישתי ,אורנה בלנש ,אילנה אדוט ,אירית גיל-עד,
טלי בגלייבטר הופמן ,נגה מליניאק ,שרון כביה ,שרית רוזנבלט
(אלט); אביעד רגנסברג ,איציק הרגיל ,אריאל אריאלי ,דורון
רותם ,רן פרסטר ,מאיר בנימיני (טנור); אלון רביב ,ארנון שרטר,
יהושע מנור ,יוסי בן רובי ,עומר מליניאק ,עמי לבנה (בריטון)

רשימת חברות לפי קולות :ענת מעיין ,גרסיה אוחיון
(סופרן); נאוה מורגנשטרן ,רחלי קליצקי (מצו סופרן);
רחל אלגוב חיה שרז (אלט טנור); אורנה גול ,אירית
ווקשי (בס)
מה שרות :שירת א-קפלה בעיבודו של רון גנג" .שיר
ערש"" ,טיול לילי" " +באר בשדה"  -שילוב השירים
בגרסת א-קפלה" ,יום יבוא"" ,דבש ניגר"

ראש טוב

מה שרים“ ,”RAIN“ :מנעי קולך מבכי”“ ,אהבת נעוריי”

איחולים לאילת“ :הצלחה לכל החבורות ,כיף והמשך
עשייה פורייה .שיהיה למפעל היפה הזה המשך גם
בשנים הבאות”

איחולים לאילת“ :אנו מאחלים לעצמנו סוף שבוע של
מוסיקה שטופת שמש”

מה מייחד אותנו“ :עבודה קשה שבסופה קבוצת נשים
ששרה א-קפלה ומבצעת באמצעות שירה קולית את כל
קשת כלי הנגינה”

מה מייחד אותנו“ :ראש טוב ,כשמו כן הוא .אנחנו חבורה
מגובשת ומלוכדת שנהנית לשיר ביחד ורואה באלמנט החברתי
ערך מוסף לצד השירה ,אותה אנחנו כל כך אוהבים”

לצפייה בסרטון לחצו כאן
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לשיר ביחד

אינפוזיה

עיר פעילות :מודיעין

עיר פעילות :בת גלים ,חיפה

מנצח :איתי לב

מנצחת :רחל גרוס

רשימת חברים לפי קולות :אסנת סופר ,יפעת אלפי,
יפעת קמחי ,עידית שפירא ,איילת מארטינוטי ,ניבה כהן
(סופרן); רונית רגב ,רונית הופמן ,מיכל נפסקי ,מיכל טרזי,
מירב אברהם (אלט); אתי גילה ,גילית גולד ,בת-חן דרבסי
(מצו סופרן); משה דיין ,משה עיני ,זוהר קוממי ,דודו חדד,
אורי בר-אור (טנור)

רשימת חברים לפי קולות :ליזה שליקוב ,לודמילה
קובלצ’יק ,מרים בורכוביץ’ ,מיכל דהרי ,מריאנה יבצב
(סופרן); ריקי ורדניקוב ,ויקי אשר ,מירה מילר ,שרה
ברקוביץ’ (אלט); מיכה ברקוביץ’ ,שלמה איסרליש (טנור);
דני כץ (בס)

מה שרים“ :אני אוהב אותך לאה”“ ,מילים יפות מאלה”,
“קח לך אישה”“ ,סיבה טובה”

מה שרים“ :אלוהיי”“ ,מה שיהיה יהיה”“ ,כולנו קצת
רוסים”

איחולים לאילת“ :ליהנות ,ללמוד ,לבוא לידי ביטוי ,לכבוש
עוד במות ,להיחשף לחבורות נוספות”

איחולים לאילת“ :מאחלים לבאי "זמר סובב הים האדום"
שלא יזדקקו לשירותיהם המקצועיים של הזמרים,
ושיסתפקו בהנאה משירתם היפה”

מה מייחד אותנו“ :החבורה מורכבת מזמרים שהם
הורים לילדים באותה מסגרת חינוך בקהילת “יחד”
במודיעין .זוהי קהילה שהמהות שלה הוא שילוב בין דתיים
לחילוניים .אנחנו שרים בכל הסגנונות ובהרמוניה קולית
ייחודית”

מה מייחד אותנו“ :כל חברי אינפוזיה הינם מעובדי
המרכז הרפואי רמב”ם העוסקים בכל מגוון המקצועות
– רופאים ,אחיות ,אנשי מנהלה ,אנשי תחזוקה ועוד.
החברים מכל מרחב חיפה והקריות מגיעים לחזרות מיד
לאחר סיום המשמרת בביה”ח בשעות אחה”צ”

לצפייה בסרטון לחצו כאן

רמות יבנה  +מוסיקל
עיר פעילות :יבנה ופתח תקווה

לצפייה בסרטון לחצו כאן

את עצמן עד תום”
מה מייחד אותנו“ :אנחנו שרים רפרטואר צעיר ועדכני ברוחה
של המעבדת המוסיקלית המוכשרת שלנו ,תמי אשל”

מנהלת מוסיקלית :תמי אשל
רשימת חברים לפי קולות :שרה מוזס ,ורדה קושניר ,צילה
פרידמן ,חנהל’ה בן בצלאל ,הילה ברונר’ אביגיל לוי ,אלונה
עירוני ,חנה ניצן (סופרן); דניאלה זוהר ,ורד לוטן ,ענבר
אסולין ,אסתי סער ,עדי גנץ (אלט); איקו מרכוס ,ברוך עינב,
יוגב שרוני ,ניר יחזקאל ,שי גרוס (טנור); רליק שפיר ,כרמי
ברגמן ,שמוליק קזולה ,אודי עומר ,רפי קורבלניק (בס);
מוסיקל :אתי ונטורה דאושין ,ניצה לאופר ,רווית חן (סופרן);
יעל רופא כהנוף (אלט); רן לוסטיגמן ,עופר קמחי (בס)
מה שרים :רפרטואר מגוון וצעיר ברוחו המורכב בעיקר
משירי יוצרים ולהקות עכשוויות ,לרבות עידן רייכל ,עילי
בוטנר ,רמי פורטיס ,לאה שבת ,כרמלה גרוס וגנר
איחולים לאילת“ :מאחלים הצלחה לפסטיבל ,שנהנה,
נמשיך ליהנות מהמפעל היפה הזה ושכל החבורות תמצנה
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חוחית

לצפייה בסרטון לחצו כאן

עיר פעילות :כפר סבא
מנהל מוסיקלי :קלאודיו כהן טריקה
רשימת חברים לפי קולות :גילה אשכנזי ,אתי גורן ,דקלה
הראל ,מיכל מגן (סופרן); פועה בהרב ,עמירה יהלום,
שלומית אילן (אלט); אהוד רפפורט ,שלום שורצברג,
ישראל בהרב (טנור); יוסי דינור ,אבי הראל ,עודד נוימן,
אמנון שחר (בס)
מה שרים“ :דור”“ ,לילה לילה”“ ,שיר היין”“ ,דמעות של
מלאכים”
איחולים לאילת“ :הנאה מהחברותא המוסיקלית והעיקר
שלא נפסיק לשיר”
מה מייחד אותנו“ :המשפחתיות החברית ,הקפדה
על שירה איכותית ומדויקת לצד עיבודים מורכבים
ומאתגרים”

אלגרוס

זמרי גלרון

עיר פעילות“ :כפר תקווה” שבקרית טבעון

עיר פעילות :שדה ורבורג

מנצחת :רחל גרוס

מנצח ומנהל מוסיקלי :אבי פיינטוך

רשימת חברים לפי קולות :אורה רולידר ,מיכל בסט,
עדי גונן ,רותי משכית ,תלמה כהן (סופרן); איריס
יחזקאל ,שרה מזור ,חנה הלמרייך ,אירית ערד (אלט);
דני פיינטוך ,מוטי דייגי ,ארהל’ה קפלן ,עופר קרבי
(טנור); משה אשרת ,אילן אנגל ,טומי ינצ’יק ,מאיר גור
(בס)

רשימת חברים לפי קולות :ציפי לוי ,רונית גולדברג ,גילה
גבע ,אורלי סאיג ,אוסנת פורטנוי (סופרן); פנינה גרשוני,
לאה קרני ,רוחי ברר ,אירה קאופמן (אלט); יעקב גלפז,
יגאל פרי ,אבי שיינמן ,יענקל’ה שרייבמן (טנור); ישראל
ניצן ,שאולי כצנלסון ,לייזי דרום ,אורי לוי ,אבי פרידמן (בס)

מה שרים“ :מכתב לאחי”“ ,אור ישראלי”“ ,קילפתי
תפוז”“ ,הריקוד המוזר של הלב”
איחולים לאילת“ :מאחלים הצלחה והנאה לכל העושים
במלאכה ,לזמרים ולמנצחים הנוטלים חלק במפעל
המיוחד של "זמר סובב הים האדום""

מה שרים :זמר עברי וחומרים בינלאומיים .נופיע באילת
עם המופע ‘הקול נשאר במשפחה’ עם שירי משפחות
(נתן אלתרמן ,תרצה אתר ,יחיאל ואלי מוהר ,נחצ’ה וסי
היימן ,יעקב אורלנד ואחרים)
איחולים לאילת“ :אחד מהאירועים החשובים על טהרת
הזמר העברי .מאחלים לכל החבורות סוף שבוע גדוש
בשירה ובאחווה בין הזמרים והזמרות”

מה מייחד אותנו“ :חברי אלגרוס הבאים מעמק יזרעאל,
טבעון והסביבה ,נשר וזיכרון יעקב ,משתלבים בחיים
התרבותיים של הכפר המהווה בית לאנשים עם מגוון
מוגבלויות ,תוך שיתוף פעולה עם מקהלת חברים ואנשי
צוות”

מה מייחד אותנו“ :מאמינים בעבודה רצופה ללא פשרות
ובקפדנות בביצועים ובעיבודים הנכתבים לנו .אווירת הפרגון
ואהבת הזולת תורמת רבות לעיצוב איכות השירה של
החברים”

לצפייה בסרטון לחצו כאן
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קולות בת ים

מור וקינמון

עיר פעילות :בת ים

עיר פעילות :פתח-תקווה

מנצח :יאיר קלינגר

מנצח :אדם הפטר

רשימת חברים לפי קולות :יונה פדידה ,חנה וונג ,הדר
נחמה ,מיכל פישר ,דליה ארליך ,מלי בורנשטיין ,עדי
גוטמן ,ויולט גבאי ,זיוה קרניאבסקי ,יהודית ברזיק ,עליזה
אלחנטי ,ריקי איציקסון ,אסיאס שולה (סופרן); רבקה
אלטרמן ,שרא אסא ,לינה חדידה ,רוחמה גנות ,אורה דיין,
יוליה רזיאל ,עדינה רובינשטיין ,לאה וילקום ,לאה ויונטה,
חנה סייג (אלט); אמנון בר-צור ,ברוך אלטרמן ,ישראל
ויונטה ,יעקב אסיאס ,דני יונני ,נורית מנגן ,מוטי מזרחי,
אריק קרניאבסקי אליעזר צחי ,אברהם רום ,שמוליק
רוזנברג (טנור); יהושע ניב ,נסים אסא ,עמירם פישל,
איציק תבור (בס)

חברים :רבקה פוקס ,יהודית אורבן ,מרים ששון,
מרים ברעם ,ורדה אליה ,דליה דורני ,אסתי שקולניק,
אורית עוזיאל (סופרן) ,נילי לטוביץ’ ,ברכה נגר ,רחל
אפרים ,יונה שרעבי ,שרית ורנר ,שולי אביב ,מריה
אהרונסון (אלט) ,מירה שביט ,בת שבע נקב ,יעל
נחשון ,אלה הירש ,שושי כהן ,שרה ברוש ,מלי הראל,
אפרת גז ,טובה גל ,עופרה פרידמן (מצו סופרן) ,צ’רלי
דרעי ,איציק ביטון ,שמעון מוראדי ,יהודה אלבוחר,
יגאל עוזיאל (טנור) ,איציק נעים ,אבנר אלמליח ,רוני
ברוש ,אבי שמיר ,יוסי רגב ,אהרון פרידמן (בס)

מה שרים :רפרטואר שירים ממיטב הזמר העברי ,שיריו
ולחניו של יאיר קלינגר ,שנסונים צרפתיים וכן שירים של
יוצרים נוספים בעיבודים מאתגרים
איחולים לאילת“ :בסבב הים האדום השני אנו מאחלים
סבבים נוספים של הצלחה ומוסיקה חוויתית”

מה שרים :שירים מקוריים של החבורה אותם כתב
והלחין אדם הפטר (כולל תרגום מאנגלית לעברית) –
מתוך התכנית “אדם הפטר ,יוצר”
איחולים לפסטיבל“ :שהאירוע הזה יהפוך למסורת.
עצם האפשרות שניתנה השנה למגוון חומרים
מקוריים וזמרים ששרים בעצמם היא מבורכת”.

מה מייחד אותנו”“ :חבורה של אנשים יקרים אוהבי זמר
ואדם .הקשר הנפלא בין החברים ,האמון ,הפרגון והערכה
ההדדית ,משרים אווירה של ביחד ועבודה רצינית במהלך
החזרות המפרים את היכולות המוסיקליות להרמוניה של
שירה והנאה בהנהגתו של יאיר קלינגר”

מה מייחד אותנו“ :מקהלה אתנית ששרה ומנגנת
בעצמה .העיבודים כולם של המנצח ,אדם הפטר.
החבורה עצמה מגוונת וכוללת צעירים ומבוגרים
כאחד .לאחרונה חגגה החבורה  35שנות עשייה
פורייה”

לצפייה בסרטון לחצו כאן
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עיר פעילות :ראשל”צ ,גני תקווה

אשקולית

מנצחת :אורית בן-עמי
רשימת חברות לפי קולות :חיה נתן ,ניצה פרידמן (סופרן); אורית
בן עמי (אלט); שרי בקר (מצו)
מה שרות“ :ארץ שמים ומים”“ ,על כפיו יביא”“ ,מרש הדייגים”,
“פאדם”
איחולים לאילת“ :מברכות את חבורות הזמר ,המקהלות ואת כל
הנוטלים חלק במלאכת הקודש של האירוע החשוב הזה .מיל”ה
השתדרגה השנה פלאים ואנחנו מרגישות זאת על בשרנו”
לצפייה בסרטון לחצו כאן
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מה מייחד אותנו“ :קודם כל חברות האחת של השנייה ,כל היתר
מגיע לבד”

מגילות

לצפייה בסרטון לחצו כאן

עיר פעילות :קיבוץ אלמוג (צפון ים המלח)
מנהל מוסיקלי :אמיר פרהויליך
רשימת חברים לפי קולות :ורד דרור ,גילה גולדשטיין,
חלי טלמור ,שולי בנוביץ’ ,נטע ישראלי ,מרב לוגסי (סופרן);
אביבה דהמן ,חני סקנדרני ,יהודית גרטמן ,מרב פאול ,איריס
דרור ,אושרה הלמן (אלט); חגי ליפשיץ ,דני לביא ,ירון כהן
(טנור); זאבי מאור ,ירון יצחק (בס)
מה שרים“ :ערב עירוני”“ ,מסביב למדורה”“ ,אהובתי”,
“הללויה”“ ,עוד ניפגש” ,מחרוזת יגאל בשן
איחולים לאילת“ :חבורת הזמר ‘מגילות’ מאחלת לכולנו
שלושה ימי כיף ,שירה ורון”
מה מייחד אותנו“ :החבורה מהמקום הנמוך ביותר בעולם”

שרים בהר

בת קול

עיר פעילות :בית שמש

עיר פעילות :מזכרת בתיה

מנצח :יאיר קלינגר

מנצחת :הדר זלטין

רשימת חברים לפי קולות :מוניקה שטיין כהן ,רונית בצלאל,
אדריאנה אדר ,טלי טלבי-עזרא ,הדסי מוזס ,שושי צדיק ,סילבי
ויטנברג ,מנדי הוילנד (סופרן); אטי אדלונד ,יעל שרון ,דניאלה
כיתאין ,ענת גורן ,רותי פייס ,אורנה רוז ,דפנה אביסרור ,שרהל'ה
לרנר (אלט); יואל וייל ,דן סבירסקי ,נתן ליפשי (טנור); אילן פריש,
בועז כיתאין ,איציק אביסרור ,גיל לרנר (בס)

רשימת חברים לפי קולות :רותי ליאון ,דורית
נועמה ,יהודית סימון ,בלה עובדיה ,סימה שוש
(סופרן); יוסי דנינו ,נורית ליבנה ,חיה לפיד,
שולי עיני ,שולה שיימן (אלט); עמיחי בירן,
אמנון שוהם ,מאיר נקב ,משה עטיה (טנור);
הראל מנשרי ,פליקס פרטוק (בס)

מה שרים" :הימים הארוכים העצובים"" ,בית הערבה"" ,עין גדי"
ומשיריו של יאיר קלינגר

מה שרים“ :מתנות קטנות”“ ,אל תשטה
באהבה”“ ,לו הייתי פירט”“ ,אחד החיילים”,
“בגלל הרוח”

איחולים לאילת" :מאחלים לכולם הנאה גדולה ,גם מההופעה שלנו
וגם מההופעות של אחרים .שהתכנית תעשיר אותנו .מאחלת לכולם
שנשתפר כל הזמן
מה מייחד אותנו" :החבורה שלנו היא חבורה מעורבת והטרוגנית
של חילונים ,דתיים ,אנשי קיבוץ ,כפר ועיר ,אנשים מכל מגוון הקשת
הפוליטית ועוד .יש קבלה והכלה של כל אדם באשר הוא .אוהבים
ונהנים להיות ביחד .אוהבים את יאיר קלינגר אהבה גדולה"

איחולים לאילת“ :מאחלים לנו ולחברי ‘בת
קול’ ולכל משתתפי “סובב הים האדום”
הצלחה והנאה מרובה ,ובכלל – שלא נפסיק
לשיר”
מה מייחד אותנו :חברי ‘בת קול’ מגיעים
מעיסוקים ומקצועות בתחומים שונים ומגוונים.
החוט המקשר בין החברים נעוץ באהבה
לשירה ולמנצחת הנמרצת והג’ינג’ית שלנו”

לצפייה בסרטון לחצו כאן
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מפגש
וראיון
עם יסמין
גמליאל –
זמרת
להקת
“ווטרלו”

יונה פדידה
אחד המופעים המרגשים
שצפויים למשתתפי אירוע
הזמר ‘סובב הים האדום’
באילת  2016הוא “ווטרלו”
 אטרקציה מוסיקליתהמבוססת על קאברים
ממיטב הלהיטים של “להקת
אבבא” ,ארבעת המופלאים
השבדים ,בביצוע הרכב של  6מטובי
המוסיקאים הישראלים ,זמרים ונגנים.
בטרם נצפה במופע יצאנו לפגוש את
הזמרת יסמין גמליאל ,חברת הלהקה
בביתה שביפו על כוס תה חם ועוגיות.
היה מרתק.
גמליאל הינה מוסיקאית בוגרת “רימון”,
נשואה ואם לשניים .מתחילת דרכה
המוסיקלית ועד היום היא מופיעה כזמרת
בהרכבים מוסיקליים שונים בארץ ובחו”ל.
זמרת בנפש ובמהות המקפידה לשמור על
קשר מתמיד עם הבמה .את דרכה החלה
בשירותה הצבאי כסולנית בלהקת פיקוד
צפון ובהמשך כאחת משלוש בנות “מנגו”,
להקת הפופ הישראלית הכי אקזוטית של
שנות ה .80-מזה שנים חברה ב"-שמיניית
ווקאל" ,חלוצת הא-קפלה המודרנית

א

בישראל .היא מורה לפיתוח קול ,מלמדת
ב"רימון" ,חברה בצוות המוביל של
ביה"ס ומונתה לאחרונה לתפקיד מנהלת
המחלקה הווקאלית.
יסמין ,נדמה שהמשפט “אין לך רגע
דל” יושב עליך כמו כפפה ליד.
“עם הולדת בני לפני  18שנה הרגשתי
שעלי לוותר על משהו .אני מאמינה שאין
סודות להצלחה כשאוהבים לעשות משהו
ונהנים ממנו עד תום .אני מרגישה שיש לי
הרבה מה לתת לדור הצעיר כמוסיקאית
ולא רק כזמרת עם ניסיון מצטבר של
שנים .הייתי מגדירה זאת כמין שליחות
לפתח ולקדם אנשים המבקשים להיות
זמרים ולעמוד על במה .במקביל ,חשוב
לי מאד להיות בפרונט ולהופיע בעיקר
כזמרת כי את מה שאני חווה על הבמה
אני מעבירה הלאה”.
הישראלים עדיין אוהבים את להקת
“אבבא” ושירי המחזמר “מאמא מיה”
במתכונתם המקורית .האם לא היה
זה סיכון מקצועי ויומרני מצדכם לגעת
במוסיקה שכזאת?
“אני חושבת שממש לא ,זה לא היה
יומרני אלא אתגר .כל מוסיקה מטבעה
הינה פתוחה לזוויות שונות .ברגע שהיא
יוצאת לאור ניתן לתת לה נופך חדש
ואחר ,והלא כמה אפשר להמציא בעולמנו
המוסיקלי .אני כמובן מתייחסת ללהקת
“אבבא” כאל קלאסיקת פופ מוסיקלית
מהאיכותיות והטובות שיש”.
מופע “ווטרלו” מבוסס על קאברים
לשירי להקת “אבבא”  ,האם זה
למעשה שיחזור וחיקוי מבחינה
מוסיקלית ו/או ויזואלית?
“אנו לא מחקים חיקוי ויזואלי ,ההפך
הוא הנכון .לא תראו את “אבבא” מול
העיניים .קודם כל אנו בהרכב של שישה
ולא ארבעה עם שתי זמרות וארבעה
נגנים ,כאשר הזמרות מובילות והנגנים
משתתפים בשירה .עשינו התאמה לחומר
המקורי להרכב שלנו תוך

מאמא-מיה
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"ווטרלו" -
בריח היסמין

הקפדה להישאר נאמנים מוסיקלית
למקור .אלון נדל נגן הבס והמנהל
המוסיקלי נתן את הנגיעות המיוחדות
שלו .פה ושם ישנם שינויים קלים  ,אך
לנו היה חשוב לשמור על השירים כמו
שהם ולא לתת להם אינטרפרטציה
חדשנית שלא תשמע מוכרת לקהל”.
מה הביא אתכם ליזום ולהקים הרכב
שכזה?
“לפני  8שנים עדיין היה פופולרי להתעסק
ביצירת הרכבי קאברים בכל תחומי
המוסיקה .לא היה אף אחד שביצע את
שירי “אבבא” ,ולכן החלטנו לקחת את
היוזמה .אדווה עילם נדל ,רעייתו של אלון
המפיק המוסיקלי ,הרגישה שזו הזדמנות
להיכנס לתחום והגתה את רעיון הקמת
ההרכב בשיתוף אלון ואורן בעלי ,קולגות
ותיקים למקצוע .לא אכחיש שאחת
המטרות הייתה להתפרנס כאמנים,
אך לא בכל מחיר .אם כבר מקימים אז
שיהיה ברמה מוסיקלית איכותית וגבוהה
ביותר שאפשר .הקפדנו בבחירת השירים
ובחרנו “מי תשיר את מה” מתוך שיקול
של התאמה קולית למקור .החוכמה
הייתה להצליח להביא את העושר הקיים
בתקליט אשר מופק באולפן ,לתוך מופע
על במה .נאלצנו לצמצם ולקחת את
העיקר כדי שישמע איכותי וטוב”.
שלישיית בנות “מנגו” ,בה לקחת
חלק ,זכתה לתהילה בין לילה וירדה
מהבמה לאחר תקופה קצרה .מדוע
התפרקה? האם יש סיכוי להתחברות
מחודשת?
“זו שאלת השאלות .להקת מנגו הורכבה
ע”י חברת מפיקים שאספה זמרות
צעירות בתחילת דרכן והשקיעה בהן
את המיטב ,כדוגמת במאים מהשורה
הראשונה כמו צדי צרפתי ,יחד עם
נגנים מובילים ותלבושות מהודרות
– ההצלחה הייתה פשוט מסחררת.
בטלוויזיה היה רק ערוץ אחד והחשיפה
הייתה גדולה .עם הפיק הראשון הקצב
היה מטורף ,המון הופעות ,תקליט
ועוד תקליט השמעות ברדיו
ובמרקע ואז פרצה מלחמת

המפרץ שיצרה דעיכה .אומנם שרדנו
וניתן היה להתאושש ולהמשיך הלאה,
אך כל אחת מאיתנו ביקשה להתפתח
בכיוון שלה .אני הבכירה בבנות ,הרגשתי
שמיצינו ושזה מספיק .כך שמתוך שיקול
אישי ורגשי של כל אחת החלטנו לפרוש
בלב כבד אך בידידות .פרשנו בשיא
ולדעתי זה עדיף”.

		להקת " ו ו ט ר ל ו "
חברי
זמרות :יסמין גמליאל ,נועה לוי
תופים וכלי הקשה :אורן בלבן
גיטרה בס  +ניהול מוסיקלי :אלון נדל
גיטרה חשמלית :אמיר זוסקו
קלידים :ערן זילברבוך
מפיקה בפועל :אדוה עילם נדל

חברי להקת
" ו ו ט ר ל ו " 			
		
זמרות :יסמין
גמליאל
נועה לוי
תופים וכלי הקשה :
אורן בלבן

כמורה לפיתוח קול את עובדת
באופן עצמאי עם אמנים וזמרים וגם
עם חבורות זמר החברות בעמותת
מיל”ה .החבר הקרוב שלך משמיניית
ווקאל –רון גנג הוא מנכ”ל העמותה.
מה יש לך לומר על תופעה זו ועל
חשיבותה של מיל”ה?
“קודם כל זו לא תופעה ,זו המהות
וזה נפלא .אני שמחה לדברייך שכמות
החבורות גדלה .אני חושבת שזה
הדבר הכי מבורך שיכול להיות .הרבה
אנשים מבקשים מסגרת לשיר בה ואף
פונים אלי להכוונה .חשוב להבהיר ,זו
אינה נחלתם של המקצוענים בלבד.
בפורטוגזית ישנה אמרה לפיה “אם אתה
שר אתה חופשי” ,הרי השירה משחררת
את האדם המוצא בתוך העיסוק היום
יומי השוטף מפלט הוא מתחבר לקבוצת
אנשים בעלי אותו עניין וכקבוצה ששרה
יחד ויוצרת הרמוניה משותפת יש בזה
המון כוח והנאה מוסיקלית .זה נפלא
שישנה עמותה כמו מיל”ה המאגדת
בתוכה חבורות הזמר ואנשים שאוהבים
לשיר ועושה למענם דברים נפלאים
ומדהימים .החל מתחרויות דרך אירועיןם
ומפגשים ונותנת להם הזדמנות להופיע
על במה .אני מודעת לקשר הטוב שנוצר
לאחרונה בין מיל”ה לביה”ס רימון .אני
שמחה על כך ,תומכת ומשתדלת לתרום
לקידום הנושא”.
מה נאחל לך לסיום?
“כשחגגתי יום הולדת  , 50חלמתי לקיים
ערב מוסיקלי אינטימי וייחודי משלי עם
בני משפחתי וחבריי מתחום המוסיקה,
אך הדבר לא יצא לפועל .אני עדיין
חולמת ומצפה שזה יקרה ביום
מן הימים”.
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חברי הוועד המנהל
אמיר רוטשילד
רקע אישי :בן  ,30תושב כפר
סבא ,נשוי .זמר וחבר ועד בהרכב
'ווקאלוסיטי' ,מכהן כמנהל
להקת 'גברים על הבר' בניהולו
המוסיקלי של מנכ"ל מיל"ה ,רון
גנג ,מלחין ומעבד.
תפקיד במיל"ה :חבר הוועד המנהל.
מיל"ה בשבילי" :מיל"ה היא המסגרת הכי משמעותית
בישראל למינוף המוסיקה הווקאלית ולשימור הזמר
העברי .זהו המקום בו נפגשים אנשים המחפשים לממש
את התשוקה שלהם לשירה משותפת במסגרות מגוונות.
בתור מי שעוסק כבר  15שנה בשירת א-קפלה ,זו חוויה
לימודית נהדרת ,פשוט כי מדובר במסגרת דינמית
ומרתקת במיוחד".
קדימה לעבודה" :בתור חבר הוועד הצעיר ביותר ,אני
קודם כל מודה על ההזדמנות הגדולה שניתנה לי לעבוד
עם מוסיקאים מהשורה הראשונה שאני מעריך כבר
שנים ארוכות .אני רואה במיל"ה הזדמנות למנף תחום
שיש בו המון פוטנציאל בארץ לגיבוש וחיבור בין אנשים –
מוסיקה ווקאלית .אשמח לתרום מהתשוקה שלי לעשייה,
הן בתחום הא-קפלה והן בתחום השירה הווקאלית
בכלל .בתור חבר ועד ווקאלוסיטי ,אני רואה חשיבות
גדולה בשיתוף הפעולה ההדוק בין מיל"ה לבין ההרכב.
במסגרת זו נדאג להמשיך להביא לארץ אמנים מצמרת
הא-קפלה העולמית כמו קווין פוקס ,לינה גרות' ,רוג'ר
טריס ,אריק בוסיו והיד עוד נטויה".
מה מאחל למיל"ה" :אני רואה בשנה הקרובה את
שנת המימוש של החזון החדש בעמותה אשר מתגבש
בימים אלו .אני מאמין שנדע להתקדם אליו בדרך אמיצה,
אבל גם חשוב שנזכור מהיכן באנו .אני מאחל לכל חברי
מיל"ה שנה של מוסיקה משובחת ,חברים טובים ועשייה
מבורכת".

יגאל פרי
רקע אישי :בן  ,66תושב ראש העין,
עובד כ 43-שנים בתעשייה האווירית
בתחום תפ”י במפעל מטוסי מנהלים,
שר בשני הרכבי שירה“ :זמרי גלרון
ו”-קולות הכפר” בניצוחו של אבי
פיינטוך .שר גם במועדוני זמר בעירו
ובפתח-תקווה בהרכב “שלישיית שיא” וכן שר לבדו.
תפקיד במיל”ה“ :חבר במיל”ה מיום היווסדה ,משמש זו
קדנציה רביעית כחבר הוועד המנהל של מיל”ה בתפקיד
יו”ר ועדת מנהלי הרכבים .בתפקיד זה אני מקושר למנהלי
הרכבים רבים .מוביל בימים אלו פיילוט להקמה מחודשת של
 9מחוזות של מיל”ה בכל הארץ .משתתף ברוב ההפקות של
מיל”ה בתפקידים שונים ומסייע בגיבושן .כמו כן משמש כחבר
בוועדת האתיקה של העמותה”.
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אבי שיינמן

רקע אישי :בן  ,61תושב ראש
העין ,נשוי ,3+מנכ"ל חברת
,Strategic Innovations
מנחה סמינרים לניהול,
מנהיגות וחדשנות ,שר ומכהן
כחבר בוועד המנהל של
חבורת 'זמרי גלרון' בניהולו
המוסיקלי של אבי פיינטוך.
תפקיד במיל"ה :חבר בוועד המנהל ויו"ר צוות ההיגוי
השיווקי של מיל"ה ,אחראי להגדרת הייעוד ,החזון,
האסטרטגיה השיווקית ,המיתוג והמיצוב של מיל"ה.
העביר עד היום מספר סמינרים למנהלי הרכבים וכן
סדנת טעימה למנצחים" .שימש כמגשר במקרה מסוים
וכן קיים הליך בוררות מטעם ועדת האתיקה.
מיל"ה בשבילי" :מיל"ה היא משפחה ,חברים
ומקום לביטוי עצמי בשירה ובהרכב קולי .במבט רחב
היקף ,מיל"ה עבורי היא ללא ספק נכס לאומי למדינת
ישראל".
קדימה לעבודה" :אתרום מאהבת המוסיקה שלי
ומהניסיון המקצועי ליצירת עתיד חדש למיל"ה לצד
הפיכתה לנכס בקנה מידה לאומי לתרבות השירה
הווקאלית בישראל וכן כגוף מוכר בעולם .אני שואף
להמשיך להוביל את יישום החזון והאסטרטגיה
השיווקית מתוך עבודת הצוות השיווקי בשיתוף מנכ"ל
מילה וצוותי הפעולה מקרב חברי הוועד המנהל ועוד
צוותי מתנדבים ממחוזות מיל"ה ובין היתר :לבחון
הקמת בית ספר למוסיקה ווקאלית ,להקים אגודת
ידידים ,להביא משקיעים ותורמים ,לקיים שיתופי
פעולה אסטרטגיים עם גופים משלימים בארץ בעולם,
להמשיך לפתח את הכנסים והסמינרים המקצועיים
לחברי מיל"ה ומתנדביה וכמובן ליצור יחסים
הרמוניים בין המנצחים למנהלי ההרכבים".
מה מאחל למיל"ה" :מאחל כי מעגל החברים,
המתנדבים ,יישום החזון והעשייה יורחבו ויסייעו
להמשך צמיחתה של העמותה .שתהיה זו שנה טובה
ומוסיקלית לכולנו".

מיל”ה בשבילי“ :מיל”ה עבורי היא בית ומקום שבו אני
מצליח להגשים את עצמי .אני חושב שנפלה בחלקי זכות
לעסוק בהתנדבות בתחום שאני כל כך אוהב .מיל”ה היא
עמותה שמשמרת בצורה הטובה ביותר את תחום הזמר
העברי ומעניקה במה לכל הרכבי השירה”.
קדימה לעבודה“ :לאחר שנתיים קשות ,מיל”ה חזרה
לאחרונה לעלות על דרך המלך .הרכבים רבים חזרו ונרשמו
לאחר שהבינו שבית לא נוטשים אלא משקמים .אנחנו
שומעים לאחרונה קולות של שביעות רצון מהדרך שבה
מיל”ה מתנהלת .אשמח אם יגיעו מתנדבים נוספים עם
רעיונות והצעות משלהם .כל אלה יגרמו למיל”ה להתפתח
ולתת מענה ראוי ומכובד לכולם”.
מה מאחל למיל”ה“:המשך צמיחה ועשייה פורייה .מאחל
למיל”ה להמשיך את פעילותה לכל המחוזות הקרובים
והרחוקים כאחד ושתהווה בית מוסיקלי חם לכל הרכבי
השירה בארץ”.

ליאורה מינקה
רקע אישי :בת  ,62תושבת
תל-אביב ,נשואה +10 +4
נכדים .יו”ר אמונה – תנועת
האישה הדתית לאומית.
חובבת שירה .הגיעה למיל”ה
בתיווכו של דורון שנקר ,יו”ר

מילה לשעבר.
תפקיד במיל”ה :חברת הוועד המנהל ,מסייעת
למיל”ה באופן שוטף ביצירת קשרים עם קובעי מדיניות
ובמתן ייעוץ בנושאי ניהול פיננסי לעמותה
מיל”ה בשבילי“ :ארגון בעל חשיבות עליונה .אני
רואה בחיזוק הזמר העברי כערך עליון .חבורות זמר
מהוות כלי חינוכי .אני מאמינה שלשירה יש משמעות
גדולה בהיבט החינוכי ,להקשבה האחד לשני ולחינוך
על כל רבדיו”.
קדימה לעבודה“ :חשוב ליצור רישום מוגבר של
חובבי זמר עברי בעלי מחויבות למטרה לשמה
התכנסנו .עלינו לקיים כמה שיותר אירועים בהם יבואו
לידי ביטוי היכולות המקצועיות של החבורות השונות
ושל המנצחים .חשוב לחזק גם את ההכרה ממשרד
התרבות הן מבחינת תקציבים והן מבחינת היכולת
להופיע ולקיים פעילויות ברמה הארצית”.
מה מאחלת למיל"ה“ :מאחלת אירוע מוצלח,
שאנשים ירגישו בו תורמים ונתרמים ושישפרו את
היכולות המקצועיות שלהם .הכי חשוב בסופו של יום
הוא ליהנות מעוד פעילות משובחת של הזמר העברי
תחת ניצוחה של מיל”ה”.

מיכל פישר
רקע אישי :בת  ,65תושבת
ראשל”צ ,נשואה  8 + +4נכדים.
שרה ב 2-חבורות זמר“ :רון
במכון” בניצוחו של אייל גלבוע
וחבורות “קולות בת ים” בניצוחו
של יאיר קלינגר מזה כשנתיים.
תפקיד במיל”ה :מתנדבת במיל”ה כ 13-שנים,
מבקרת בהמון חבורות זמר ,יוצרת קשרים וכך זו גם
דרך לספר על מיל”ה לחבורות נוספות ולעודד להירשם
אליה.
מיל”ה בשבילי“ :חוויה אדירה מבחינתי .אוהבת את
האנשים מסביבי ואת המנצחים המוכשרים .זו עשייה
תרבותית”.
קדימה לעבודה“ :הנני פעילה בכל אירועי מיל”ה
בכל עזרה הנדרשת ,דואגת לפרסם בפייסבוק על
פעילויותיה וכן מעלה תמונות של כנסי החבורות
השונות”.
מה מאחלת למיל”ה“ :שגשוג ועשייה פורייה ,גיוס
נרחב של חבורות ואנשים שיחדיו יתרמו ויפיצו את
תרבות השירה והמוסיקה בארץ ישראל – כי מי ששר
מאושר”.

רונה ענבר
רקע אישי :תושבת הוד
השרון ,נשואה  6 + 3 +נכדים.
גמלאית ביה”ח בילינסון
(מעבדה למיקרוביולוגיה).
שרה ב 2-הרכבים במיל”ה:
“צלילי כפר-סבא” בניצוחו של
מנשה לב רן ו”-א-קפלה בשרון” בניצוחו של רון גנג.
תפקיד במיל”ה :חברת הוועד המנהל ,עוסקת
בעבודת קשרי חוץ לפסטיבלי זמר בחו”ל לצד הפקה
וניהול שוטף של מועדוני תרבות בארץ .מסייעת
בכל אשר נדרשת לטובת האירועים השוטפים של
העמותה.
מיל”ה בשבילי“ :מיל”ה היא עמותה שחרטה על
דגלה את שימור הזמר העברי ,פרויקט בעל משמעות
עצומה .העבודה במיל”ה מעניקה לי המון בפן האישי.
עצם היכולת לקחת חלק פעיל בעשייה היא משהו
גדול בעיניי”.
קדימה לעבודה“ :חשוב לשתף כמה שיותר מקהלות
והרכבים חדשים בעמותה במטרה להגדיל את מספר
החברים וכך להפיץ את בשורת הזמר העברי”.
מה מאחלת למיל"ה“ :בטוחה שתהיה זו חוויה
מעשירה ,כיפית ויוצאת מן הכלל לכל מי שישתתף
באירוע ‘סובב הים האדום’ .מאחלת הצלחה ועשייה
פורייה לכל החבורות המופיעות”.

ערבי שירה בקרדו
אצל תבור גם ב2016-
לוח המופעים המלא:

14.4.16
19.5.16
16.6.16
21.7.16

שירי אביב
שירי יאיר רוזנבלום
שירה יהודית
שירים צרפתיים מתורגמים

18.8.16
15.9.16
27.10.16

ערב דרום אמריקאי
ערב א קפלה
שירי יידיש ומתורגמים ליידיש

(במידה והביקוש יהיה גדול יתקיים ערב זהה ב)28/7-

פותחים את הערב בשעה 20:15

כיבוד יוגש ע"י החבורות
עלות למשתתף (כולל אורחים):

 25ש"ח
20
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חדשות
מיל"ה
מריל
מרטנס
מגיעה
לישראל

>

אמנית המוסיקה
הווקאלית תקיים 2
כיתות אמן בתחילת
פברואר עבור חברי
מיל”ה בחיפה וברחובות
מריל מרטנס ,אחד השמות החמים
בתחום המוסיקה הווקאלית ,תגיע
לישראל בתחילת חודש פברואר.

חברי מיל”ה ,בהן תעניק מניסיונה
בדגש על רוח חשיבה מוסיקלית
רעננה ויצירתית ,בה היא מתמחה.

האמנית ההולנדית הצעירה הנחשבת
לכוח עולה במוסיקה הקוראלית-
מודרנית ומייצגת את הדור החדש
בתחום ,תקיים ב 1-בפברואר (בית
נגלר ,חיפה) וב 2-בפברואר (מכון ויצמן,
רחובות) כיתות אמן ייעודיות עבור

מרטנס הינה בוגרת תכנית הניצוח
של האקדמיה המלכותית של דנמרק
“באורהוס” ומתמחה בגישות חדישות
לשירה מקהלתית (“המקהלה
האורגנית) לצד ייצוג טכניקות שירה
חדשניות המתפתחות כיום באירופה.

בואו להשפיע בכוחות
משותפים על עתידה של מיל"ה
קול קורא למנהלי הרכבים  /חברי ועדי הרכבים
להצטרפות לפעילות מחוזות בכל חלקי הארץ
יגאל פרי
בשנתיים האחרונות נערכו סדרת
פגישות וסמינרים מקצועיים עם מנהלי
הרכבים במיל”ה במטרה להקשיב
וללמוד כיצד מיל”ה מצטיירת בעיני
ההרכבים ומה נדרש על מנת לתת
מענה לצרכים ,בקשות וציפיות ,לשיתוף
מחוזי וארצי בעשייה ,תחושת מעורבות
וגאווה בהשתייכות אליה.
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אחת המסקנות החשובות הייתה כי יש
לבצע ארגון מחדש של רעיון הפעילות
במחוזות והקמת מנהלת של מתנדבים
בכל מחוז ,שתעבוד בשיתוף פעולה
מלא עם ועדת מנהלי הרכבים בוועד
המנהל של מיל”ה .תקופת הפעילות
הראשונה תוגדר כפיילוט ובסיומה
ניערך לבחירות במחוזות במקביל

בנוסף מנהלת מרטנס מספר הרכבים
בהולנד ,אשר זיכו אותה להכרה
בינלאומית ולפרסים רבים.
עלות השתתפות לחברי
מיל”ה₪ 50 :
האירוע פתוח ל 100-משתתפים
להרשמה09-7880032/3 :

לבחירות הבאות לוועד המנהל.
בתאריך  8/1/2016התקיים במשרדי
מיל”ה בהוד השרון ,מפגש התנעה
ראשון לפעולה עבור פרויקט המחוזות
במיל”ה .המפגש כלל הרצאה מצידו
של יו”ר מיל”ה ,עו”ד אבי שיינמן,
בנוגע למיצובה ,מיתוגה ודמותה של
מיל”ה לשנים הקרובות ועל משמעות
ההתנדבות בה .שיינמן ציין כי בכוונת
מיל”ה להגדיל את מוטת הפעילות
במיל”ה לכל חלקי הארץ .לדבריו,
הקמת מחוזות חדשים בנוסף לאלו
הקיימים כיום תאפשר פעילות קבועה
ומעשירה בכל מחוז ,כולל בפריפריה.
כל מחוז יהווה “עולם ומלואו” ויעבוד
בהרמוניה עם מיל”ה .מה שבטוח  -יש
למה לצפות בשנת .2016

הכותב הינו חבר הוועד המנהל ויו”ר
ועדת מנהלי הרכבים

כובשים את
אילת“ :חצי
מנה” במופע
מיוחד לחברי
מיל”ה

>

בין שלל האירועים וההפתעות המצפות
לחברי מיל”ה ולחבורות הזמר המשתתפות
באירוע ‘סובב הים האדום’  ,2016צפויה
גם הופעה מיוחדת שעתידה להרטיט
לבבות רבים .תכירו את “חצי מנה” ,הרכב
מוסיקלי צעיר ,המהווה מחצית מהרכב בשם
“( ”NEW OLDIES BANDמכאן מקור
השם המיוחד) .למשך כשעה ישלב ההרכב
במופע אקוסטי קלאסיקות מוסיקליות מכל
התקופות והזמנים ,בדגש על המוסיקה
השחורה (ארטה פרנקלין ,ג’יימס בראון
ואחרים) ,מוסיקת הרוק (טינה טרנר ואחרים)
והמוסיקה הישראלית (יהודית רביץ ,אריק
אינשטיין ואחרים).
שלושת חברי ההרכב שיגיעו לאילת כוללים
אפרת מורבצ’יק (שירה) ,מורן מייזלס
(קלידים ושירה) ויוסי אוחיון (גיטרה בס
ושירה).
מהן התחושות שלכם לקראת אירוע
הזמר ‘סובב הים האדום’ ?2016
“מדובר באירוע נפלא ויוצא דופן שאנחנו
כהרכב מוסיקלי גאים לקחת בו חלק .זה
דבר גדול בפני עצמו שלמקהלות ולחבורות
זמר בארץ יש בית והזדמנות פעם בשנה
להתנתק מהמציאות וליהנות מ 3-ימים של
מוסיקה וכיף .השנה הולך להיות אירוע
מושקע ביותר עם אמנים מפורסמים שמיל”ה
מפרגנת להם .כמובן שאי אפשר להתעלם
מההופעות של החבורות החשובות לפיתוח
הקבוצתי והאישי של כל זמר או זמרת.
בטוחה שצפויה לכולם חוויה נהדרת באילת”.
אפרופו מיל”ה ,מהי החשיבות של הארגון
הזה לדעתכם?
“מיל”ה נחשבת כיום למוסד בכל מה שקשור
לזמר העברי ,פיתוח המקהלות והזמרים
עצמם .זהו ארגון חשוב ביותר המעניק כלים
מוסיקליים וערכיים כאחד לחבורות הזמר
ולאנשים השרים בהן”.

>

ההרכב הצעיר יציג מופע
אקסוטי עוצר נשימה אל
הקלאסיקות המוסיקליות
הבלתי נשכחות במוסיקה
השחורה ,הרוק והמוסיקה
הישראלית .הסולנית,
אפרת מורבצ’יק“ :גאים
לקחת חלק באירוע הזמר
סובב הים האדום”

מגרמניה באהבה:
ה SLIXS-מגיעים לישראל
אחד מהרכבי הא-קפלה המודרנית המובילים
בעולם יקיים כיתת אמן מיוחדת לחברי מיל”ה.
מתי 9 :בפברואר ,בית הסטודנט כפר-סבא
תנופת ההתחדשות של מיל”ה ממשיכה לתת אותותיה .הפעם הכוונה
היא לתכונה הנרשמת לקראת הגעתם של ה ,SLIXS-אחד מהרכבי הא-
קפלה המובילים בעולם ,אשר ינחתו בראשית החודש הבא כאן בישראל,
ויקיימו כיתת אמן מיוחדות עבור חברי מיל”ה.
האנסמבל הגרמני כולל חמישה גברים ואישה אחת אשר מלהטטים
בקלילות בין טכניקות ווקאליות ,הרמוניות וסגנונות אוונגרדיים .החבורה
המשולהבת מציגה בהופעותיה קטעי תיפוף גוף בעלי גרוב פאנקי בשילוב
נגיעה במגוון עולמות מוסיקליים (קלאסית ,אר אנד בי ,פופ וג’אז).
רוצים לפגוש את הסליקס ולקחת חלק בעבודה משותפת ,אנרגטית
ומעשירה? התקשרו לטל’ ,09-7880032 :הירשמו והבטיחו מקומכם
בחוויה מוסיקלית בלתי נשכחת.
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לוח אירועים מיל"ה 2016
שם האירוע

תאריך

יום ושעה

הערות

מיקום

סובב הים האדום

28-30.1.2016

סופ”ש
חמישי ,שישי ,שבת
(יש אופציה ללילה נוסף
ברביעי)27.1 ,

אילת

סופ”ש של מקהלות וחבורות זמר המשלב לצד מופעי
המקהלות ,הופעות של אמנים ישראלים וכיתת אמן

מריל מרטנס

1.2.2016

ראשון
21:00-19:00
23:00-21:00

בית נגלר ,חיפה

כיתות אמן עם אמנית הווקאל ההולנדית

מריל מרטנס

2.2.2016

שני
21:00-19:00
23:00-21:00

מכון ויצמן ,רחובות

כיתות אמן עם אמנית הווקאל ההולנדית

להקת SLIXS

9.2.2016

שלישי
21:00-19:00
23:00-21:00

בית הסטודנט כ”ס

כיתות אמן עם להקת הווקאל גרוב הגרמנית

להקת SLIXS

10.2.2016

רביעי

בית ספר רימון

מסיבה להרכבי אקפלה צעירים

כיתת אמן עם קווין פוקס

25.2.2016

חמישי ערב
21:00-19:00
23:00-21:00

מרכז

כיתת אמן

מופע ווקאלוסיטי
עם קווין פוקס

27.2.2016

מוצ"ש21:00 ,

אודיטוריום ,כפ"ס

עין הוד

25-27.4.2016

חול המועד פסח
שני ,שלישי ,רביעי

עין הוד

שלשה ימים של מופעי מקהלות וחבורות זמר לקהל
המבקרים במקום

שירי אביב

14.4.016

חמישי ,ערב

מושב בניה

אצל איציק תבור בקרדו .מפגש של  4מקהלות בשירי
אביב.

ווקאליזה בחיפה

מאי

כנס מקהלות

שירי יאיר רוזנבלום

19.5.2016

חמישי ,ערב

מושב בניה

אצל איציק תבור בקרדו .מפגש של  4מקהלות בשירי
יאיר רוזנבלום.

שירה יהודית

16.6.2016

חמישי ,ערב

מושב בניה

אצל איציק תבור בקרדו .מפגש של  4מקהלות בשירה
יהודית.

שירים צרפתיים מתורגמים

21.7.2016

חמישי ,ערב

מושב בניה

אצל איציק תבור בקרדו .מפגש של  4מקהלות בשירים
צרפתיים.

ערב דרום אמריקאי

18.8.2016

חמישי ,ערב

מושב בניה

אצל איציק תבור בקרדו .מפגש של  4מקהלות בשירים
דרום אמריקאים.

ערב א קפלה

15.9.2016

חמישי ,ערב

מושב בניה

אצל איציק תבור בקרדו .מפגש של  4מקהלות בא-
קפלה.

“קול פעמונים”

18-20.10.2016

חול המועד סוכות
שלישי ,רביעי ,חמישי

מערות הפעמון
שמורת הטבע בית
גוברין

שלשה ימים של מופעי מקהלות וחבורות זמר לקהל
המבקרים במקום

שרים ביידיש

27.10.2016

חמישי ,ערב

מושב בניה

אצל איציק תבור בקרדו .מפגש של  4מקהלות בשירה
ידית ומתורגמת ליידיש.

“סולם מיל”ה”

אמצע נובמבר

רעננה

מופעי הרכבים מול שופטים מקומיים ובינלאומיים ,הזוכים
להערכה ,חוות דעת והכוונה

“שרים בטירת כרמל”

25-29.12.2016

טירת כרמל

כנס המקהלות השנתי הגדול והמושקע הכולל הופעות
של מקהלות וחבורות זמר ,הדלקת נרות חגיגית וכיבוד
מגוון ולסיום מופע של אמן ישראלי שירקיד את קהל
החברים

ראשון ,שני ,שלישי,
רביעי ,חמישי .ערב

עלויות :דמי השתתפות באירועים יומיים ובסדנאות וכיתות אמן יעודכנו מעת לעת ויעמדו על  25-60ש"ח (בהתאם לאירוע).

