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אוהבים את איגוד המוסיקאים? עשו לנו:

לזכרו של יוסי לוי ז"ל
בהפתעה מוחלטת ובעצב רב ,נאלצנו להיפרד בחודש שעבר מחברנו יוסי לוי
ז"ל ,מנגני הגיטרה הוותיקים והבכירים של ארצנו .יוסי ,איש צנוע ונחבא אל
הכלים ,היה ענק מוסיקלי במלוא מובן המילה .אנחנו כבר מתגעגעים

ה

לם היכה בציבור המוסיקאים הישראלי בחודש שעבר עם היוודע דבר מותו הפתאומי של יוסי
לוי ז"ל ,מגדולי נגני הגיטרה הישראליים בכל הזמנים ,מי שהקליט במהלך חייו אלפי שירים
והיה ולמורה דרך עבור צעירים רבים אשר הוכשרו על ידו במהלך השנים.
יוסי נולד בירושלים בשנת  1944וכשרונו המוסיקלי נתגלה כבר בגיל צעיר .הוא ניגן בחליל ,כינור
וגיטרה ,כאשר לבסוף בחר בגיטרה לכלי המרכזי שלו ונגינתו בה העלתה אותו לגדולה .בתקופת
שירותו הצבאי התגייס בהתנדבות לשירות מילואים בתזמורת חיל האוויר ,חרף העובדה כי לא גויס
לשירות סדיר בשל בעיה בעינו.
לאחר שחרורו ובמהלך למעלה מ 4-עשורים ,פיתח יוסי קריירה מוסיקלית עשירה במיוחד,
במסגרתה הספיק להשתתף במיטב ההקלטות וההופעות של גדולי האמנים בארץ
ובחו"ל ,לרבות אריק אינשטיין ז"ל ,יהורם גאון" ,החלונות הגבוהים" ,יגאל בשן,
אבי טולדנו ,חווה אלברשטיין ,שושנה דמארי ז"ל ,אסתר עופרים ,שלמה ארצי
והרשימה עוד ארוכה .בנוסף ,השתתף לוי בשורה של מופעים והצגות רבות
כגיטריסט ,בהן" :דבר מצחיק קרה לי בדרך לסואץ" (" ,)1968פישקה החיגר"
( ,)1968מופעיו של יוסי בנאי – "אין אהבות שמחות"" ,פרצוף של צועני",
"משהו לא נורמלי" ( )1969ועוד .עד היום ניתן לראותו בשידורים החוזרים
של פסטיבלי הזמר המפורסמים של רשות השידור ,שבכולם השתתף
כנגן הגיטרה המרכזי.
"יוסי השאיר אחריו מורשת מוסיקלית יוצאת דופן" ,אומר חברו הקרוב,
המוסיקאי יוסי (פפו) לוי" .לא הכרתי עוד הרבה מוסיקאים שהכירו כל
כך הרבה שירים עבריים על בוריים כמוהו .בתקופה הקצרה בה הקלטנו
בשנות ה ,70-הוא היה חתום על הקלטה של כ 10,000-שירים .הוא
הופיע בכל הפסטיבלים הגדולים ועשה בהם חיל .זכיתי להכיר אדם
ישר ,תמים ,אמיתי ומוסיקלי בצורה מדהימה .היה זה עונג רב לנגן יחד
איתו .אתגעגע אליו מאוד ,הן כמוסיקאי והן כבן אדם".
לאחר שנים של עבודה כמוסיקאי עצמאי ,בשעה שגיטריסטים צעירים
וחדשים נכנסו למעגל ההקלטות ,העדיף יוסי למצוא מקום עבודה
כשכיר ,והחל לשמש כמורה לגיטרה במדרשה למורים למוסיקה
במכללת לוינסקי ,שם לימד עד יומו האחרון.
" עבדתי עם יוסי בהמון הקלטות ובמופעים של יוסי בנאי והערכתי את נקיון
נגינתו ואת החוש ההרמוני המפותח שלו" .אומר יו"ר האיגוד דני גוטפריד,
"תמיד היה כיף לנגן איתו .הוא התגורר ברמת השרון קרוב למקום מגוריי ושני
בניי ,ירון ועודד למדו אצלו .מותו הפתאומי פשוט הלם בי קשות"
בשם איגוד המוסיקאים ועילם ,אנו מבקשים לחזק את ידי משפחת לוי .יוסי,
יקיר ליבנו – היית חלק בלתי נפרד מנוף המוסיקה הישראלית ,כמבצע וכמורה
לדורות הבאים.
יהי זכרך ברוך
לחצו כאן לצפייה בשיר "אופטימיות נצחית" – קטע מתוך אלבום פרויקט "תרמיל
האהבה של אמיר" בביצועו של יוסי לוי ז"ל
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מנגינה שנותנת תקווה:
יגאל חרד כמו שלא הכרתם
קריירה מופלאה בת עשרות שנים
כגיטריסט ומעבד מחונן הפכו את יגאל
חרד לאגדה עוד בימיו חייו .ראיון מיוחד
לרגל חג הפסח
גיא פישקין
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א כל יום אתה מראיין איש אשר נחשב לאגדה עוד בימי חייו.
בכל הקשור ליגאל חרד ,מגדולי תעשיית המוסיקה הישראלית
במרוצת השנים ,הרי שמדובר בדוגמא ומופת למוסיקאי מחונן
בכל רמ"ח איבריו .לרגל רבעון האביב של איגוד המוסיקאים ועילם,
תפסנו אותו לראיון מיוחד וחגיגי ,בו גולל בפנינו קריירה מופלאה
ומיוחדת במינה ,שהחלה בשנות ה 60-ונמשכת עד היום.
חרד ( )73הנחשב בעיני רבים כמייצר סדרתי של להיטים שהפכו
לפסקול בלתי נפרד מהמוסיקה הישראלית ,הספיק במהלך
השנים לכתוב מאות עיבודים ,להיות שותף לאינספור הפקות
קוליות ,לנגן בעשרות פסטיבלי זמר ,להופיע ברחבי תבל והיד
עוד נטויה.
אהבתו למוסיקה בכלל ולגיטרה בפרט ,כפי שמעיד עליה,
החלה אצלו כבר בגיל " .6בזיכרון שלי ,שלא מרפה ממני
עד היום ,צפיתי בשכן מנגן בגיטרה ושר להנאתו .לא
אשכח את ההלם שהייתי בו .הוקסמתי מהעובדה שהוא
מסוגל לשיר ולנגן גם יחד .כבר אז ידעתי איפשהו שזו
עשויה להיות העבודה שלי כשאהיה גדול".
וכך חלפו להן השנים ,וחרד בהמשך לזיכרון הילדות
הנעים ,החל להתמקצע בתחום המוסיקלי .את ניצניו
הראשונים כגיטריסט אמנם עשה בגיל מאוחר יחסית
( ,)16אך קצב התקדמותו המהיר והביקורות החיוביות להן
זכה מסביבתו ,הקנו לו ביטחון כי אכן המסלול המוסיקלי
הינו המסלול המתאים עבורו" .בשעה שאחרים כבר ניגנו
בהופעות שונות בפני קהל ,אני רק התחלתי" ,נזכר חרד
שדאג מיד לסייג את דבריו" .לשמחתי ,הצלחתי ללמוד תוך
שנה ולהגיע לרמה די גבוהה .בדיעבד זה השתלם .במשך
תקופה לא ביליתי או יצאתי .השקעתי את כל כולי במוסיקה".
כשהגיעה העת להתגייס לצה"ל ,שאף יגאל להגשים חלום גדול
מבחינתו – להתקבל ללהקה צבאית ,אירוע אותו לא יישכח לעולם.
"ביום הבחינה ללהקה ,למדתי בבוקר את האקורד מי במול מז'ור
אצל המורה שלי .כמה שעות לאחר מכן ,כשהגעתי למעמד הבחינה,
אריה לבנון ,ששימש אז כבוחן הראשי של הלהקות הצבאית ולאימת
המוסיקאים ,ביקש ממני להפתעתי לנגן אקורד זה על הגיטרה.
כשראה שהצלחתי ,הודיע לי במקום כי התקבלתי .לימים הוא סיפר לי
שהיה מבקש זאת ,כיוון שידע שאף גיטריסט ברמתנו אינו יודע לנגן את
האקורד הזה .מאז ועד היום נוצר בינינו קשר קרוב ,כשהסיפור הזה
מהווה נושא שיחה בינינו שוב ושוב".
מכאן המשיך חרד לעלות על הגל ולהתפתח כגיטריסט מבוקש
בתעשייה .ההזדמנות הגדולה מבחינתנו עם שחרורו מהלהקה
הצבאית ,הגיעה בזכות פתק אותו השאיר לו חברו ,הזמר דני בן
ישראל ,בקפה החיילים המיתולוגי "אמנות" שבכיכר דיזינגוף בתל-
אביב" .בפתק דני כתב לי שמחפשים גיטריסט שיצטרף להרכב של
הזמרת גאולה גיל .נעניתי להצעה שלו בפתק ,הגעתי לחזרות ומאז
הכול היסטוריה".

ממוסקבה ועד לאירוויזיון
ההרכב בו נטל חלק חרד נקרא ,לפי שמה של הזמרת – "שלישיית גאולה
גיל" וזכה להצלחה בינלאומית ,שכללה בין היתר את השלאגרים "דבר
אליי בפרחים"" ,כנרת"" ,הכותל"" ,למנצח שיר מזמור" ועוד) .במשך
שלוש שנים ( )1969-1970הספיקו חרד וחבריו להרכב להסתובב
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עם גאולה גיל ברחבי העולם ,כשגולת הכותרת מבחינתם הייתה
הופעה היסטורית במוסקבה ,בירת בריה"מ הקומוניסטית דאז ,במה
שנחשב אז להופעה היסטורית של ישראלים במדינה.
"זו הייתה תקופה מדהימה שעיצבה אותי כמוסיקאי בכל אספקט
אפשרי" ,משחזר חרד את ימיו בשלישייה ,ונזכר על הדרך באנקדוטה
מההופעה המפורסמת ההיא במוסקבה " .הגיעה כמות אדירה של
אנשים לצפות בנו .בין המון האנשים הגיע אדם עם כובע גדול של
המשטרה הרוסית וזקן ארוך .הוא התקרב אליי ולפתע פנה אליי
בעברית" .תאמר לגאולה שחיכינו לה  2000שנה" ,הוא אמר לי" .זה
היה רגע מרגש ומכונן עבורי .הרגשנו באותו ימים כמו ביטלס קטנים.
זכינו לאהבה עצומה מהקהל בכל העולם והגענו למקומות חדשים.
אני מאחל לכל מוסיקאי לחוות תקופות דומות".
עם גאולה גיל סיים חרד לעבוד בסוף שנת  1971בתום סיבוב
הופעות בניו יורק .בהמשך ניגן בלהקת "כרמון" עם חדווה ודוד ,אשר
החליפו את אריק אינשטיין ,שמוליק קראוס וג'וזי כץ שחזרו ארצה,
וזאת בתיווכו של גברי לוי .כמו כן שיתף פעולה עם זיקו גרציאני
במחזות זמר ובהפקות נוספות .בהמשך חזר ארצה ועבד בשלל
הפקות שונות ,כאשר את עיקר זמנו השקיע בשנים אלו כמעבד .הוא
הספיק לעבד למעלה מ 1500-שירים .המפורסמים שבהם היו על
טהרת הזמר העברי ,לרבות "ים של דמעות" לזוהר ארגוב" ,תודה"
לחיים משה"" ,חנהל'ה התבלבלה" של דקלון" ,שלכת" ו"היה או לא
היה" לאריק לביא ולעוד זמרים רבים וטובים .כמו כן ניגן באירוויזיון
 1979בבנייני האומה בירושלים ("הללויה").
פרט מעניין נוסף אודותיו של חרד הגיע  20שנה לאחר מכן,
כאשר האחרון נשלח מטעם משרד החוץ הישראלי לרפובליקה
הדומיניקנית עם הזמרת מונסאראת כאורח של משרד התרבות
הספרדי ,שהזמין אותו בתור מומחה ללדינו ,על מנת להקים כיתת
אמן ללדינו במדינה.

יגאל ,ממרום גילך וניסיונך ,כיצד היית מגדיר את דור
המוסיקאים החדש שצומח כאן?
"אולי אני אשמע קצת יהיר ,אבל עם כל הצער שבדבר ,אין מה
להשוות בין הדור של היום לדור המוסיקאים איתם אני גדלתי ,כמו
משה וילנסקי ,זיקו גרציאני,אלכס וייס ,הנגנים יוסי לוי ,עמי פרנקל
ז"ל וייבדלו לחיים ארוכים  -אלברט פיאמנטה ,אריה לבנון ,שמעון
כהן ועוד .אינני ממעיט מערכם של מוסיקאים מוכשרים מהדור
הנוכחי ,אולם כיום המציאות שונה לחלוטין .כל מי שיש לו אולפן
מקליט בעצמו ,נגינה של כלים שונים מתבצעת באמצעות הקלידים
והמחשב הפך לכלי שמחליף את תהליך כתיבת התווים .כמובן
שצריך להתמזג עם הקדמה ,אולם בכל זאת בתחושה שלי ,יש
משהו בתום ובתשוקה למוסיקה מהדור שלנו שלא יחזור".
כמה מילים על איגוד המוסיקאים ועילם .מהי לדעתך תרומתם
לציבור הנגנים?
"אלו גופים שמבחינתי מהווים בשורה גדולה עבור המוסיקאים
בישראל .רבים אינם יודעים ,אולם עד לפני  10-15שנים המוסיקאים
לא זכו לאגורה שחוקה עבור קטעים שביצעו ,בין אם ברדיו ,בטלוויזיה
או בפרויקטים אחרים .פרט אולי לתמלוגים פעוטים מאקו"ם .מרגע
שעילם ואיגוד המוסיקאים נכנסו לעובי הקורה והחלו בפעילות
למעננו ,זכינו לתמלוגים אשר מגיעים לנו לפי חוק ,והיו צריכים
להגיע לכיסנו כבר ממזמן .אני מברך את דני גוטפריד ,יוסי מנחם
וכל העוסקים במלאכת הקודש למען ציבור המוסיקאים .הם העוגן
עבור רבים מאיתנו ,וזה משהו".
כמוסיקאי שהשיג כמעט את הכול ,האם נותרו לך עוד
חלומות?
"עם יד על הלב ,אני מרוצה מאוד מכל מה שהשגתי במהלך הקריירה.
במשך עשרות שנים ,המוסיקה היא זו שאיפשרה לי להסתובב בכל
העולם ,להכיר תרבויות ולהיחשף באמצעותה לקהלים מסוגים
שונים .פעמים רבות ,אני מודה כי היה לי גם מזל גדול להיות במקום
הנכון בזמן נכון .לנגן בכמות כל כך גדולה של אלפי שירים ועיבודים,
הם בגדר זכות שניתנה לי ועליה אני מודה בכל יום".
לסיום ,נשמח לטיפ עבור חברי האיגוד.
"אני יכול לשתף כי במהלך נסיעותיי השונות באפריקה ,דרום
אמריקה ,ארה"ב ומקומות נוספים ,כשכל החבר'ה יצאו לטייל
ולעשות שופינג ,אני הייתי הולך לשבת עם איזה מוסיקאי מקומי
במטרה ללמוד בדיוק איך לנגן את המקצב המקומי ,כמו "סמבה"
בברזיל ,אפרו-קיובן באפריקה ועוד.
תעשיית המוסיקה השתנתה ללא היכר מהתקופה שלי ,אבל אם
יש דבר אחד שלמדתי הוא כי יש ללכת אחרי החלומות שלנו .אל
תחששו לצאת ולהגשים את השאיפות שלכם .המוסיקה היא כלי
נהדר לחיים ,נצלו אותה בחוכמה".

"המוסיקה היא כלי נהדר לחיים"
את הראיון עם חרד קיימתי לאחרונה בחדר העבודה שבביתו ביהוד,
בו ניתן היה למצוא ערימות על גבי ערימות של תקליטים ישנים בהם
ניגן ,תעודות הוקרה בהם זכה במרוצת השנים וספרי מוסיקה אשר
המשותף לכולם הוא פועלו האינסופי של חרד בתעשיית המוסיקה
הישראלית ,קריירה רוויית שיאים והישגים .כיום ,כשהוא מצוי בעשור
השמיני לחייו ,חרד מוצא זמן לעצור לרגע כמוסיקאי שהגיע למעמדו
בזכות ולא בחסד.

לפניכם  6שירים נבחרים בביצועיו של יגאל חרד -
האזנה נעימה
בועז שרעבי – פמלה | זוהר ארגוב – ים של דמעות
חיים משה – תודה | דקלון – חנהל'ה התבלבלה
גאולה גיל – דבר אליי בפרחים | אריק לביא – בבוסתנים
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בישראל – הפקות מוסיקליות
אינן נחשבות ל"סוגה עילית"

דני גוטפריד

ה

מחוקק הישראלי הטיל על כל החברות המשדרות שידורי
טלוויזיה בישראל ,חובה להשקיע חלק מתקציב ההפקות
שלהם בהפקות הנחשבות בעיניו לבעלות ערך תרבותי-
אמנותי מיוחד .להפקות בעלות ערך כזה הוא הצמיד את הכינוי " :סוגה
עילית".
כך ,למשל ,על פי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ,כל בעל זיכיון
( למשל "קשת" ו"רשת" ) חייב להשקיע מדי שנה סכום מינימלי של
 ₪ 50,000,000בהפקה של תכניות מסוגה עילית ולשדר לפחות 40
שעות תכניות דרמה ו 140-שעות של סרטי תעודה ותכניות תעודה
עם תחקירים .רשות השידור ,בערוץ  11מחויבת אף היא להשקיע
מדי שנה  ₪ 90,000,000בהפקת תכניות מסוגה עילית .סך כל
הכספים המיועדים על פי החוק להפקת תכניות "סוגה עילית" בכל
תחנות הטלוויזיה בישראל ( כולל  HOTו ) YES-מסתכם כיום
בכ ₪ 400,000,000-בשנה!
מהעוגה השמנה הזו נהנים בעיקר שני סקטורים – המפיקים
והשחקנים .הללו לוחצים כל הזמן לא רק לשמר את גודל העוגה
אלא גם להגדיל אותה .השנה מתקיימים דיונים אינטנסיביים בשינויים
בכל ענף התקשורת .וועדה ,בראשות שלמה פילבר ,מנכ"ל משרד
התקשורת ,מונתה ע"י ראש הממשלה לדון בהפחתת הרגולציה ובין
השאר היא דנה גם בחובת הפקת תכניות הסוגה העילית ,מתוך מגמה
להפחית את החובות של תחנות השידור המסחריות ולהעלות את זו

של הטלוויזיה הממלכתית שתפעל תחת רשות השידור החדשה.
נציגות של איגוד המוסיקאים ועילם הופיעה לאחרונה בפני הוועדה
וטענה כי אין כל הצדקה ,לא תרבותית ולא אחרת ,לקביעה הקיימת
לפיה תכניות "סוגה עילית" מוגבלות אך ורק לסדרות דרמה ולסרטים
או תכניות דוקומנטריות.
המוסיקה היא חלק מהותי ובלתי נפרד מהאמניות ה"גבוהות" ועל כן,
יש לכלול הפקות מוסיקה ברמה גבוהה ,במסגרת התכניות המסווגות
כ"סוגה עילית" .כל מטרת החקיקה בנושא הסוגה העילית היא ,לגרום
לכך ,שלפחות חלק מהשידורים לא יכוון למכנה המשותף הנמוך ביותר
של הצפייה בטלוויזיה ולכן ,על המשדרים לשלב בין כל שידורי הבידור
הנמוך למיניהם גם תכנים "עיליים" .מה יכולה להיות ההצדקה להוציא
מתוך התכנים הללו את המוסיקה!?
הטענות הוצגו בפני הוועדה שגילתה עניין רב בעמדה שהצגנו .שאלות
נשאלו ותשובות ניתנו וכעת נותר רק לקוות שהטיעון הצודק שלנו
יתקבל ,והפקות מוסיקאליות ברמה גבוהה יוכנסו לתוך המסגרת של
חובת ההפקה והשידור של תכניות "סוגה עילית".
אם יתגשמו תקוותינו ,יגדל משמעותית הנתח התקציבי המוקדש
למוסיקה בשידורי הטלוויזיה בישראל ומוסיקאי ישראל יזכו לגידול
משמעותי בהזדמנויות העבודה וההכנסה שלהם במגזר הפקות
הטלוויזיה.

נזכור ולא נשכח

פרידה משניים מדור המייסדים של המוסיקה הישראלית
משה (פיסי) אושרוביץ
מחלוצי הג'ז בישראל בשנות ה 50-וה .60-אקרדיוניסט ,חצוצרן ונגן ויברפון בחסד .במשך עשרות שנים הכשיר
כמורה כמה מהג'זיסטים הבולטים בסצנה הישראלית .הקליט קטעי ג'ז בתקופה שבה המוסיקה כמעט ולא
תועדה .היה לאחד הראשונים שהנחילו לנגנים ולחובבי המוסיקה בארץ את התחושה הקצבית של הסווינג.
לחצו כאן לצפייה בקטע מוסיקלי של פיסי בליווי תזמורת:
אלברט אליאס
נגן חליל הנאי ומלחין .מראשוני המוסיקאים שהחדירו את ז'אנר המוסיקה הים תיכונית לתודעה .עלה לישראל
ב 1951-מעיראק .זכור בעיקר כאחד מכוכבי התזמורת הערבית של קול ישראל ,שנחשבה לאחת התזמורות
הטובות במזרח התיכון והקליטה מאות שירים ויצירות.
לחצו כאן לצפייה בקטע מוסיקלי של אליאס
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מוסיקאי בכל
רמ"ח איבריו

התפוח לא נפל
רחוק מהעץ

ארבעה וחצי עש
ורים של עשייה מוסיקלית ענפה הפכו את רוני וייס
לאורים ותו
מים בתחום ההלחנה ,העיבוד והניצוח" .מוסיקה
בש
בילי היא דרך תקשורה ישירה אל הלב" ,הוא אומר
מי אני :רוני וייס ( ,)63מלחין ,מעבד ,מתזמר ומנצח
סיפור חיים :בעל ניסיון מוסיקלי עשיר של  45שנות יצירה .הלחין למעלה
מ 1000-שירים ,ביניהם" :לעולם בעקבות השמש"" ,ילדיסקו"" ,יד
ליד ולב אל לב" ועוד רבים וטובים .החל את דרכו המוסיקלית בתחילת
שנות ה 70-בתקופת תור הזהב של תזמורות ,מעבדים ומתזמרים אשר
הקליטו בפסטיבלים שונים בהפקות של רשות השידור ,בעידן של תעשיית
תקליטים פורחת .הלחין בנוסף עשרות קטעי הומור וסאטירה " ניקוי ראש
והצגות" עם מוטי קירשנבאום ,כתב מוסיקה לסרטים ,הפיק מוסיקלית
למעלה מ 50-גרסאות בעברית לסרטי "דיסני" ,ניצח על פסטיבלי זמר
של רשות השידור ,פסטיבלי ילדים ,פסטיגלים והפקות רבות בטלוויזיה
הישראלית כמו "החתול שמיל"" ,תופסים ראש"" ,חיים שכאלה" ועוד .ניצח
על התזמורת הסמפונית של לונדון ,מחזות זמר ביניהם" :גבירתי הנאוה"
ו"-צלילי המוסיקה" .הוציא לאחרונה אוסף בן  9דיסקים המאגד בתוכו 20
שנות יצירה .יוצא בקרוב בתכנית שירים ייחודית עם זמרות ונגנים.
מהי מוסיקה בשבילי" :מוסיקה היא דרך תקשורת ישירה שלי מהכלי או
הקול אל הלב .כשאני מבצע יש בי תקווה שאוזנו של המאזין ומוחו יצליחו
להעביר לליבו את מלוא האינפורמציה ואת כוונתי".
אם לא הייתי מוסיקאי" :לולא הייתי מצליח בגיל כל כך צעיר ונשאב
טוטאלית לעשייה המוסיקלית ,כשהמקצוע גם אפשר להתפרנס בכבוד,
הייתי מגשים את חלום הילדות שלי להיות רופא".
איגוד המוסיקאים" :זכיתי לראות את תהליך ההקמה וההתהוות של
האיגוד .אני מעריך מאוד את עבודתו של דני גוטפריד ,אשר בהיותי מעט
צעיר ממנו ,כנער ,הייתי מעריץ את נגינתו .אליו הצטרף יוסי מנחם ,אשר
נגינתו מככבת בהרבה מההפקות שלי .אני מאחל לאיגוד להגן על דור
המוסיקאים הצעירים הישראליים ,המוכשרים והמעניינים כל כך ,אשר
גדלים לנו בארץ ולנסות לפלס להם דרך בתוך העולם העכשווי הקשה בו
אנו נמצאים".
מבט לעתיד" :בעולם האינטרנטי של מהות עסקית של תעשיית מוסיקה
בלתי ברורה ,קשה מאוד למוסיקאים .הצורך הינו "לשרוד כלכלית" .כדי
להיות מוסיקאי מקצועי נדרשים כשרון ,ידע ומיומנות רבים והעבודה חייבת
לכבד את העוסק בה גם בתמורה המשולמת".
לחצו כאן לצפייה בביוגרפיה ובביצועיו של וייס:
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קריירה חובקת עולם ,שי
תוף פעולה עם אמנים בולטים והצלחה מרחיקת
לכת עוד בטרם מלאו לו
 .30דניאל וייס ,בנו של המוסיקאי רוני וייס ,מוכיח
כי בכל הקשור לכי
שרון והצלחה מוסיקלית  -הכל נשאר במשפחה

מי אני :דניאל וייס ( ,)29גיטריסט ,מלחין ,מעבד ,מתזמר ומנצח
סיפור חיים :החל את דרכו המוסיקלית בגיל  13כחבר בלהקת פרוגרסיב
בשם "מורפיוס" שזכתה להצלחה ולמספר לא מבוטל של קהל אוהד.
מצהיר על עצמו כי המוסיקה ממלאת אותו כמעט לאורך כל שעות
היממה .למד בביה"ס רימון ,בו זכה בתחרות נגן הג'ז .משם המשיך
ללימודים במכללת ברקלי בבוסטון .ניהל בניו יורק הרכב שישייה משלו
( .)Daniel Weiss Groupעם חזרתו לארץ החל לעבוד במספר תזמורות
כסולן גיטרה ,מתזמר וכמנצח ,ביניהן התזמורת הסימפונית ירושלים,
סימפונט רעננה והתזמורת האנדלוסית מעלות .במסגרת עבודותיו
השונות ,זכה לשתף פעולה עם אמנים בולטים ,כמו חמי רודנר ,מיקה
שדה ,אייל מזיג ,אפי נצר ,אילנית ,אושרי כהן ,ירמי קפלן ,פטר ורטהיימר,
קרן הדר ואחרים.
מהי מוסיקה בשבילי" :מוסיקה בשבילי היא מקלט .זהו המקום אליו
אני יכול לחזור אחרי כל תנועה קלה או גדולה של גלי החיים .היצירה
וההתעסקות במוסיקה הם הברכה הכי גדולה בחיי .בנוסף להכל ,מוסיקה
היא פתח עבורי לחוות ולראות עולם באמצעות ההופעות .לא משנה אם
זו עיר בארה"ב ,לונדון ,בודפשט ,מוסקבה או כל מקום אחר – בכל מקום
שהופעתי תמיד הרגשתי איך המוסיקה קושרת בין בני האדם ושוברת
מחסומים".
אם לא הייתי מוסיקאי" :אני מניח שככל הנראה הייתי במאי .אני מאוד
אוהב להתעסק בהפקה ובעריכת וידאו .מצד שני ,גם אסטרונאוט יכול היה
להיות כיף מבחינתי".
איגוד המוסיקאים" :זהו הגוף היחידי אשר דואג לנו המוסיקאים לשמור על
זכויותינו ועל זכותנו לקבל תנאים ושכר הולמים".
מבט לעתיד" :בימים אלו הפוקוס העיקרי הוא סביב הטריו שלי:
" ,"Square To Checkשבדיוק הוציא אי.פי וממשיך להפיץ את הבשורה
בהופעות וברשתות החברתיות .ההרכב הזה הפך להיות הבית המוסיקלי
שלי מאז שחזרתי לארץ לפני כ 3-שנים ומהווה עבורנו מעין מעבדת
מחקר מוסיקלית".
לחצו כאן לצפייה בביצוע יצירה של וייס עם התזמורת הסימפונית ירושלים,
בניצוחו של אביו – רוני וייס:
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נציגי איגוד המוסיקאים הישראלי מתקבלים בברכה במשרדי איגוד המוסיקאים היפני

נציגי איגוד המוסיקאים בכנס בינלאומי
שהתקיים בדצמבר  2015בטוקיו יפן
רויטל עמיר ,עו"ד

כ

נס בינלאומי שעסק בנושא שימוש במוסיקה ברשת
האינטרנט התקיים בחודש דצמבר  2015בטוקיו יפן.
בכנס שאורגן על ידי  - FIMאיגוד המוסיקאים העולמי יחד
עם  - MUJאיגוד המוסיקאים ביפן השתתפו נציגים שונים מכל
העולם ,ובכללם גם נציגי איגוד המוסיקאים הישראלי :עו"ד דן
גוטפריד ,מנכ"ל האיגוד ,יוסי מנחם ,סמנכ"ל ועו"ד רויטל עמיר,
יועצת משפטית.
בכנס נדונו היבטים שונים של השימוש במוסיקה ובזכויות
המוסיקאים המבצעים ברשת האינטרנט ,תוך הצבעה על מודלים
עסקיים הקיימים כיום בעולם הדיגיטלי הגורמים לקיפוח קשה של
המוסיקאים המבצעים ולפגיעה ביכולת שלהם להתפרנס.
בפנל שהנחה עו"ד דן גוטפריד בהשתתפות נציג מפינלנד ונציג
משבדיה הוצגו  2פסקי דין של בתי משפט בארצות אלה בהם
נפסק כנגד חברות תקליטים שעשו שימוש בזכויות מבצעים ברשת
האינטרנט מבלי שקבלו לכך רשות מפורשת מן האמנים המבצעים.
בפינלנד קבע בית המשפט כי חברת התקליטים הפרה זכויות
המבצעים של גיטריסט ידוע כאשר אפשרה שימוש בביצועים
שלו ברשת האינטרנט מבלי שקבלה ממנו רשות מפורשת לכך.
החוזה בין חברת התקליטים לבין המבצע נחתם זמן רב לפני
שרשת האינטרנט הגיחה לעולם ,הקנה לה זכויות שימוש בתקליט
הפיסי בלבד וכמובן שלא היה בו איזכור כלשהו לשימוש ברשת
האינטרנט .חברת התקליטים לא הצליחה לשכנע את בית המשפט
כי קיימת פרקטיקה כללית או הסכמה שקטה כלשהי המאפשרת
לה להשתמש בהקלטות גם ברשת האינטרנט .חברת התקליטים
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נקנסה ב 50,000-יורו.
המסקנה העולה מפסקי הדין הנ"ל היא שאין להניח מהסכמים
שנחתמו בין אמנים לחברות תקליטים בשנות ה 60-וה 70-כי
הסכמים כאלה כוללים סעיפים המאפשרים להם שימוש בביצועים
נשוא הסכמים אלו גם ברשת האינטרנט.
שאלה נוספת שעולה מהמקרים שתוארו בפסקי הדין הללו היא מה
מידת אחריותן של הפלטפורמות המאפשרות שימוש בהקלטות
כאלה מבלי שבדקו מראש ווידאו שלחברות התקליטים אכן הרשאה
מפורשת לשימוש ספציפי זה.
נושא נוסף מעניין הוצג על ידי  Dr. Pal TOMORIמהונגריה
שהתייחס להיקפה של זכות העמדה לרשות הציבור
 - MAKING AVAILABLE ON DEMANDלשיטתו לא יכלל בזכות
זאת למשל מצב בו שירות סטרימינג מזרים פלייליסט ולמשתמש
אין כל יכולת שליטה על בחירת היצירות להן ירצה להאזין.
בכנס אומצה המלצת הקמפיין  Fair Internet 4 Performersליצור
זכות לפיה בכל מקרה בו העביר המבצע לצד ג' את זכותו הבלעדית
ל ,MAKING AVAILABLE-זכותו של המבצע לקבלת תמלוג ראוי
אינה עבירה והיא תישאר בידיו בכפוף לגבייה על ידי ארגונים לניהול
משותף.
נציין עוד כי בכנס נרקמו יחסים נהדרים בין נציגי המשלחת של
איגוד המוסיקאים הישראלי לנציגי האיגוד היפני המארח .נציגי
האיגוד הישראלי הוזמנו לאחר הכנס לפגישה שנערכה במשרדי
האיגוד היפני בה נדונו נושאים שונים ודרכים לשיתוף פעולה עתידי
לקידום זכויות המוסיקאים המבצעים בישראל וביפן.
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מאיגרא רמא לבירא
עמיקתא :מצוקת
המוסיקאים הוותיקים

גבי שושן ז"ל" .תלה את כל הונו ותקוותיו באלבום
חדש – החלום שנגוז הוביל להתאבדותו"

דודי פטימר

ז

לרכוש את האלבום ( הרי הוא יכול למצוא אותו ברשת האינטרנטית
בחינם ,אז מדוע לרכוש?) גרם לכך ,שהחלום התפוצץ בפניו ונגוז –
והוא התאבד.
שושן הוא אמנם מקרה קיצוני ,איך זה לא המקרה היחיד בו נתקלתי
באכזבות הקשות ומצוקה כלכלית של אמנים ונגנים שפעם היו
"בשיאם" וכיום לא מצליחים לגמור את החודש .גיטריסט מאד
מפורסם פעם אמר לי" :רק כשאני אמות ,יידעו שהייתי קיים" ,ואחר
השיב לשאלתי על מדוע הוא ממשיך להופיע גם כשלא משלמים לו
כראוי ואין לו פרנסה רבה בכך" :מה אני יודע לעשות חוץ ממוסיקה?"

ה לא סוד שלא פשוט להיות מוסיקאי ,זמר ,יוצר ומעבד בישראל
(ולא רק) בייחוד בשנות ה 2000-בהן הנגישות ,הזריזות ,הזילות
והמסחריות הפכו לקטליזאטורים העיקריים לייצור מוסיקה
מהירה וזמינה בזמן קצר ,מה שפוגם לא מעט באיכות החומר ,בערכו
התרבותי ובפרנסה ,כן בפרנסה.
אם עד לפני שני עשורים ,השוק היה מוצף באינספור נגנים שיכלו
להתפרנס בקלות ממוסיקה כעיסוק עיקרי ,בין אם בהופעות
רשמיות ובין אם ב"חלטורות" ( מונח השגור בפי מוסיקאים לתיאור
הרכב לא קבוע שמופיע באירועים חד פעמיים) ,הרי שהתפתחות
הטכנולוגיה המוסיקלית אמנם חסכה כסף רב וייעלה את התוצאה
המהירה והזריזה בהתאם לדרישות תעשיית המוסיקה ,אך גם
הפחיתה מהותית את הצורך במספר רב של נגנים ,ומהירידה
בביקוש נפגעו בעיקר הנגנים הוותיקים ,שלאורך השנים המוסיקה
הייתה מקור פרנסתם העיקרי אם לא היחידי.
כחוקר מוסיקה העוסק בתיעוד סיפורם של המוסיקאים והנגנים
בישראל ,מהבולטים יותר והבולטים פחות ,נתקלתי לא פעם בכמה
וכמה סוגי נגנים ,דרכם השכלתי ולמדתי ממקור ראשון על מצבם
הלא פשוט של ותיקי מוסיקאינו :
מחד גיסא ,אנו מוצאים את המוסיקאים שעוד בצעירותם ,ראו את
העתיד לבוא ודאגו לעבוד בבקרים במשרה רגילה ויציבה שנתנה
להם בטחון כלכלי ,על אף שבערבים בהם ניגנו הרוויחו לעיתים פי
 4בשכר.
מאידך גיסא ,גיליתי שכ 45%-ממרואייניי המוסיקאים הוותיקים,
שרובם התמקצעו והשקיעו מלוא מרצם ,זמנם והשכלתם במוסיקה
ובנגינה ,כשהמודרניזציה הטכנולוגית נתנה אותותיה ,רבים מהם
מצאו עצמם ללא עבודה ,נאבקים יום יום בכדי להתפרנס מהדבר
היחיד שהם יודעים לעשות :לנגן.
הם מקצועיים ,הם ותיקים ומנוסים וכידוע מלווים את סצנת
המוסיקה לא מעט שנים (חלקם אף השפיעו ותרמו לעיצובה) ,אך
כיום לא רק שאינם זוכים לפרנסה הוגנת ,חלקם אף ממורמרים
ומתוסכלים ונושאים הרגשה של אי רלוונטיות.
דוגמא לכך אוכל לתת על ידידי גבי שושן ז"ל ,מכוכבי הפופ פורצי
הדרך בישראל של שנות ה ,70-אותו ראיינתי שבועות ספורים
לפני מותו :הוא חייך ,הוא היה אופטימי ותלה את כל הונו ותקוותיו
באלבומו החדש – אך מספר ההופעות הזעום ,הקהל שלא מיהר
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"לראות יוצרים ומוסיקאים וותיקים רעבים ללחם –
זה צובט בלב"
המשבר הראשון של הנגנים בישראל אירע אחרי מלחמת יום
הכיפורים ( ,)1973עם תחילת פריחתם של התקליטנים ()DJ'S
שחסכו את הצורך בתזמורת שתנגן בעיקר בשמחות לאורך הלילה.
עם זאת ,בהקלטות ,עדיין נותר הצורך בנגנים שיעצבו את הסאונד
המוגמר.
עם חלוף השנים ,את להקות החתונות החליפו כמעט סופית ה,DJ'S-
את הצורך בסוללת נגנים מרובים באולפן החליפו תוכנות המוסיקה
המשוכללות (שיכולות ליצור שיר שלם ללא צורך בנגן אחד) ואת
התזמורות הארעיות של ה"חלטורות" החליפו להקות וזמרים עם
להקות ליווי קבועות שגם הן גוועו אט אט.
אל תבינו אותי לא נכון ,הקדמה והטכנולוגיה הן דבר מעולה ,חסכוני
ואפקטיבי ,ואיני מצפה מאיש לדאוג לנגנים שלא דאגו בעצמם
לעתידם והסתמכו על מקצוע לא יציב .עם זאת ,לראות מצב בו
מוסיקאים ,זוכי פרסים על יצירתם ,האחראים על לא מעט קלאסיקות
ישראליות ,רעבים ללחם ומרגישים את הצער שלאיש כבר לא אכפת
מהם ומהמוסיקה שלהם  -זה צובט בלב.המעט שצריך לעשות זה
לדאוג להם באמצעות סיוע כספי שאיגוד המוסיקאים (באמצעות
קרן המוסיקאים) אכן נותן ,וכן באמצעות קרנות ופרסים מיוחדים
שמוסדות המדינה תקדיש בכדי לאפשר להם לשרוד.
הכותב הינו הינו חוקר ,עורך ,פזמונאי ,כתב ,מבקר
מוסיקלי ומייסד "דודיפדיה" – פרויקט שימור
המוסיקה הישראלית
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גאווה כחול-לבן :כיצד הפכו נגני
הג'אז הישראלים לשם דבר עולמי
דור של נגנים ישראלים מוכשרים הולך וצובר תאוצה בסצנת הג'אז ברחבי הגלובוס .האם מדובר בכישרון,
חוצפה ישראלית ,נפלאות העולם המודרני או שמא כולם גם יחד .סיפורה של הצלחה "מייד אין יזראל"
ארי קטורזה

מ

תברר שיש אופק ללילות של הופעות בפאבים של
תל אביב תמורות תשלום סמלי וארוחה .מוזיקאי ג'אז
ישראלים נמצאים בכל מקום על כדור הארץ .ההצלחה
הישראלית בג'אז הבינלאומי אינה עניין חדש ,אך דומה כי ביצרה
את מסלולה .לא מדובר בהצלחות ספורדיות ,כי אם במערכת
שוקקת ,פעילה וענפה .הרעב לתשומת לב ,יכולות האדפטציה,
אולי הצד הטוב של החריצות והתזזיתיות הישראלית ,ניכרים
בעולם הג'אז העולמי בשלל היבטים :בפסטיבלים ידועים,
במועדונים נחשבים ,במגזיני ג'אז יוקרתיים ,בביקורות מוזיקה
בעיתוני המיינסטרים ,וכמעט בכל מקום ג'אזי אפשרי.
רק לשם מושג בסיסי ,הנה לכם לוח זמנים :בתחילת מאי
הבסיסט אבישי כהן יופיע בסנטה קרוז קליפורניה ובאמצע
מאי ינחת בטוקיו .הבסיסט יופיע עם הטריו שלו ,הכולל את
ניתאי הרשקוביץ בפסנתר ,ועופרי נחמיה בתופים .במקביל,
החצוצרן אבישי כהן ייצא למסע הופעות בארה"ב וקנדה.
את כהן החצוצרן ,מלווה הרביעייה הישראלית שלו ,הכוללת
גם את הבסיסט עומר אביטל וזו תנחת בסוף מאי באירופה.
אביטל כשלעצמו ,יחרוש את הולנד וצרפת בסוף אפריל ,וקצת
אחריו הרביעייה של הסקסופוניסט אלי דג'יברי תנגן בצרפת
בפסטיבל  .Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grezבמהלך
סוף החודש הגיטריסט עוז נוי יהיה במהלכו של מסע הופעות
אמריקני ,שיכלול בין היתר את שיקגו ,נאשוויל ואינדיאנפוליס.
באותה תקופה הטריו של שי מאסטרו ינוע בין צרפת ,הונגריה
וגרמניה ,והגיטריסט יותם זילברשטיין יתזז בין הופעות בספרד
וארה"ב .ענת כהן (אחותו של החצוצרן) שזכתה במקום ראשון
בקלרניט ,במשאל המפורסם של  ,DOWN BEATהבסיסט
גלעד אברו ,הגיטריסטים גלעד הקסלמן וערן סאבו ,כמו גם
נדב ארז ,אורן אטקין ורבים אחרים ,ממשיכים מה שמוזיקאים
כגון אבי לייבוביץ' התחילו בארצות הברית לפני שני עשורים
וממצבים את עצמם לפי המודל של הדמויות שצוינו לעיל.
הג'אזיסטים הישראלים באופן טבעי מקיפים את עצמם
בקולגות ישראליות ,כלומר ,השלישיות והרביעיות ,הם בדרך
כלל מבוססי מוזיקאים ישראלים כישרוניים ,מה שמתבטא
בצבא ישראלי קטן אך יעיל שמפיץ את הבשורה על הפלנטה.
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משחקים אותה בחו"ל
בעבר ,עולם המוזיקה הישראלי אהב להתהדר בניים-דרופינג
שכמו עורר התרגשות :הפסנתרן דני גוטפריד ,המתופף ארל'ה
קמינסקי והבסיסט אלי מגן הופיעו בארץ עם כמה מהשמות
הגדולים בג'אז – סטן גץ ,רנדי ברקר ,קלארק טרי ,רד רודני,
נילס הנינג פדרסן ואחרים .הבסיסט אבישי כהן ניגן עם צ'יק
קוריאה ואף הגיע איתו לפסטיבל הג'אז באילת; דג'יברי ניגן
עם הרבי הנקוק האגדי ,צליל החצוצרה של אבישי כהן הגיח
ב"אמריקן גאנגסטר" ,אחד מסרטיו הנחשבים של הבמאי
המפורסם רידלי סקוט ,אבל דומה כי "ההתרגשות" מאירועים
ספורדיים ומשמות גדולים תמה .הגיע שלב יותר מהותי בו
ההתייחסות לסצנת הג'אז כאמנות ישראלית לגיטימית נלקח
באופן טבעי .מבקר הג'אז בניו יורק טיימס ,בן ראטליף ,מותח
קווים בין החצוצרה של אבישי כהן לזו של מיילס דייויס ,אצל
שניהם ,אם לתמצת את דבריו ,החצוצרה היא כלי לביטוי
של רגשות אנושיים עמוקים .ורק לשם המחשה אין אמן רוק
ישראלי ,מקומי או בינלאומי ,שקווים משיקים נמתחים בינו לבין,
נאמר ,פול מקרטני .מגזין 'הג'אז טיימס' הכתיר את הגיטריסט
יותם זילברשטיין כמי שהשפיע בשילובים ישנים-עדכניים של
ביבופ לצד שפה חדשה על סצנת הג'אז כולה.
אולם לא מדובר רק בשביבי ביקורות כאלה ואחרים .דומה כי
השמות הבכירים בסצנת הג'אז התחילו לגבש זהות מקומית
המתקשרת עם סקסאפיל בינלאומי .הבאסיסט אבישי כהן
זכה לשבחים על פרשנויות שלו לסטנדרטים של מוזיקת
עם ישראלית ,אבל עומר אביטל מבקש ומתיימר להציג חזון
מזרח תיכוני-אפריקני-יהודי ,שאפשר לקשרו למוזיקת עולם.
יהיו שיחשבו שהמוזיקה שלו הופכת את חוויית הג'אז לא רק
לעדכנית ,מקורית ועצמאית יותר ,אלא אף לנגישה יותר לקהל.
אם נאמץ את הגיגיו של מיילס דייויס בשלהי ימיו על הצורך
להביט קדימה מאשר להיזכר בנוסטלגיה ,דומה כי כאן מונח
כרגע הטרף של החתולים הישראלים .הצד הזה של הג'אז אינו
חדש וזכה לפופולריות כבר במהלך שנות ה 70-עם חברות
כגון  ,ECMאך העובדה שהתעכב עד כה די מתמיהה ומסקרנת
כאחד .אבל עדיף מאוחר מאשר לעולם לא.
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ההתייחסות לסצנת הג'אז היא כאמנות ישראלית לגיטימית
הדור השני של מייסדי הג'אז בישראל ,כגון גורי אגמון ,עמיקם
קימלמן ,ארנון פלטי ואחרים ,שהגיע מקולג'ים למוזיקה בארה"ב
בסוף שנות ה 70-ותחילת שנות ה ,80-ביסס את המוזיקה כחלק
לגיטימי בחינוך המוזיקלי הישראלי .יש לציין כי את מגמת הג'אז
באקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים ,ייסד וניהל במשך שנים
הפסנתרן דני גוטפריד ,בן הדור הראשון לנגני הג'אז הישראלים
כבר בשנת  1980והמגמה פעילה כבר למעלה משלושים שנה.
זה היה הספתח וזו היתה הפעם הראשונה שנגני ג'אז יכלו
לקבל בארץ תואר אקדמי! מספר שנים לאחר מכן ,הגיעה
הפעילות של 'רימון – בית הספר למוזיקה' בניהולו של הנגן,
המלחין והמעבד עמיקם קימלמן ,שחזר בזמנו מארה"ב לאחר
לימודים ב'ברקלי קולג' אוף מיוזיק' ונגינה בניו יורק במשך כמה
שנים .הללו היו שלבים חשובים ביותר בהתפתחות ובמיוחד
בהכרה לה זכה הג'אז בארץ .המהפכה בחינוך המוזיקלי
הפכה במשך הזמן לנדבך שעליו נוצרה התשתית שתאפשר
למוזיקאים ישראלים נחושים להבין כי העולם פתוח עבורם.
אין לשכוח גם את תפקידו המרכזי של פסטיבל הג'אז בים
האדום ,שהקים דני גוטפריד ,ושנתן במה והזדמנות פז לנגנים
הישראליים להופיע לצד מיטב נגני הג'אז העולמיים.
המסלול של רבים מהמוזיקאים המנסים את דרכם בעולם
הג'אז מאוד דומה .רבים למדו במגמות המוזיקה התיכוניות
הרבות שהוקמו ברחבי המדינה בשלושת העשורים האחרונים.
לאחר מכן ,חלק נכבד מהם המשיך בשלל מסלולי הג'אז
הגבוהים :האקדמיה למוזיקה בירושלים ,רימון בית הספר
למוזיקה (ובשנים האחרונות אף במסלול הג'אז של שטריקר),
וכמובן בקולג'ים למוזיקה בחו"ל .אם בעבר תיכון תלמה ילין
היה בית הייצור העיקרי למוזיקאים ,כיום הם מגיעים ממגמות
מוזיקה ממקומות מגוונים ברחבי ישראל .התחרות בין המוסדות
הגבוהים לג'אז מדרבנת יותר הישגיות ומפמפמת את הקיטור
של ההצלחה.
בניגוד לעולם הרוק ועולם השירים של המוזיקה הפופולרית,
הנשען ומבוסס על ליריקה ותמלילנות ,שפה ומבטא ,שפעמים
רבות עומד לרועץ בפני כישרונות ישראלים (כמו גם עבור יליד
מקומות אחרים שאינם דוברי אנגלית) ,הג'אז – כגון חלק נכבד
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מהמוזיקה האלקטרונית  -הוא בעיקרו שפה אינסטרומנטלית,
ובכך הוא פתוח למצטיינים ביותר .אם נוסיף לכל התמהיל את
האינטרנט וסוגיית הכפר הגלובאלי הקטן ,ולא קשה להבין
מדוע העולם הפך נגיש יותר לכישרונות ג'אז ישראלים.
האפשרויות העכשוויות העומדות בפני מוזיקאים ישראלים,
לא היו נגישות לדורות קודמים" .כשאנחנו נסענו לחו"ל היינו
ארבעה ,לפנינו היו שניים; אנחנו היינו אלו שממש סיימו ללמוד
וגרנו בניו יורק וניגנו שם" ,מסביר המוזיקאי עמיקם קימלמן,
"אחרינו כבר נסעו בכמויות גדולות יותר .באמצע שנות ה80 -
נפתח רימון והתחלנו ללמד .לפני כן לא היו הרבה מורים לג'אז.
לא רבים הכירו את זה מקרוב" ,הוא מוסיף; "פתאום יש בית
ספר (רימון) עם גישה לבית הספר הטוב בחו"ל (ברקלי) וכולם
רצו להגיע לשם .כיום הטיסות זולות יותר ,יש יותר פסטיבלים,
מנקודה זו באו חבר'ה ויצרו מצב שזה אפשרי .בדור שלנו לא
היה איפה לנגן ג'אז .מהרגע שכל הסיפור התעורר ומורים החלו
ללמד בדרך האמריקנית ,זה התעורר".
בעיני קימלמן ,כרגע הדגש הוא על ביצוע .המשותף לכולם היא
נגינה איכותית ועדכנית .סוגיית ההלחנה והקומפוזיציה עדיין
עומדת בסימן שאלה" .אני בעד יצירה מקורית וייחודית ,ואולי
ימים יגידו אם היצירה של הדור הזה תישאר קוריוז או תיכנס
לפנתיאון ",הוא אומר.
כך או כך ,הג'אזיסטים הישראלים שמשחקים אותה בחו"ל
הם מודל עבור דור הנערים המוזיקליים של היום .הם מוכיחים
שיכולות מוזיקליות יכולות להיות ממומשות תוך הגשמה
עצמית .אבישי כהן כבר הוגדר על-ידי ה'ג'אז טיימס' כאחד
מנגני החצוצרה היצירתיים ביותר בג'אז .אז גם אם באופן טבעי
עומדת השאלה :מי הבא בתור? אפשר לרגע להפנים שהדלת
עבור שחקני ה NBA-של הג'אז פתוחה כמעט לרווחה.
הכותב  -ארי קטורזה ,הינו מוזיקאי ומרצה ברימון – בית הספר
למוזיקה ,המכללה האקדמית קרית אונו ,המרכז הבינתחומי
בהרצליה והמכללה האקדמית ספיר
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בלי עבר אין עתיד – הספר
שכל חובב ג'ז חייב לקרוא
הספר "הג'ז בישראל –  50השנים הראשונות" אותו כתב יאיר דגן מגולל
את סיפורם של דור מייסדי הז'אנר בישראל דרך האמנים הבולטים,
המועדונים וההופעות הבלתי נשכחות ,התמונות הנוסטלגיות ועד לקטעים
מוסיקליים ייחודיים .מומלץ!

ב

ישראל פועלים כיום מאות נגנים ומוזיקאי ג'ז ,חלקם מוכרים
ומופיעים ברחבי העולם .ישראל היא כיום מעצמת ג'ז ,אלא
שההיסטוריה של הג'ז בישראל ,מראשיתו בשנות השלושים של
המאה שעברה ועד שנות השמונים ,אינה מוכרת לרוב הציבור ואפילו
לרבים ממוסיקאי הג'ז הצעירים עצמם .כתוצאה מכך ,מורשתם של
הנגנים הוותיקים ושל חלוצי התקופה לעיתים היתה עלולה להיעלם מדפי
ההיסטוריה כאילו לא הייתה.
בכדי לשמר את ההיסטוריה של הג'ז בארץ ישראל המנדטורית ובמדינת
ישראל החל מתקומתה ,ובכדי להוקיר את פועלם של דור המייסדים של
הג'ז בישראל ,נטל על עצמו יאיר דגן ,חובב ג'ז מושבע ,יוזמה מבורכת –
כתיבת ספר מעמיק הסוקר ,בעיקר בתמונות ,את היסטוריית הג'ז בארצנו
החל משנות ה 1930-ועד ל .1980-ספרו הנקרא" :הג'ז בישראל – 50
השנים הראשונות" הינו למעשה שילוב של מחקר ואלבום נוסטלגי .הוא
מכיל תמונות רבות אשר חלקן לא פורסם עד היום ,בסיועו הנדיב של
הצלם אברהם קביליו (כולל תמונות ממועדון "הברברים" ו"הפלטינה"
שנחשבו להיכלי הג'ז של שנות ה )70-ובנוסף ,מכיל ביוגרפיות של
האמנים הישראלים הבולטים של התקופה ,ביניהם ארל'ה קמינסקי,
אלברט פיאמנטה ,דני גוטפריד ,פטר ורטהיימר ואחרים .לספר מצורפים
הפניות לקטעים מוסיקליים בערוץ יוטיוב והפתעות נוספות על טהרת
הג'ז המקומי.
"כאדם שגדל על מוסיקת הג'ז ונדבק בחיידק של הז'אנר המופלא הזה,
הרגשתי שאני חייב להוקיר תודה לכל אותם נגנים שהעניקו לי עונג רב
במשך השנים" ,מתייחס דגן לגורם העיקרי מאחורי החלטתו לכתוב את
הספר ,ומוסיף" .הכול בעצם התחיל כשבני שסיים לפני שנתיים לימודים
במגמת הג'ז בביה"ס תלמה ילין .כשהיינו מדברים בבית על ג'ז והייתי
מספר לו על נגנים וותיקים ,כמו ממלו ואחרים ,גיליתי שהוא לא מכיר
חלק נכבד מהנפשות הפועלות .מאותו רגע החלטתי שאנסה להביא
לשינוי .התחלתי לאסוף חומרים מארכיונים ,לקיים ראיונות וללקט מידע
מהאינטרנט ,עד לתוצאה המוגמרת .מבחינתי ,זה המעט שיכולתי לעשות
למען דור החלוצים של הג'ז בישראל ,דור שהיווה עבורי השראה גדולה.
עבורי זו הגשמת חלום"
הספר שיצא לפני למעלה משנה נמכר עד עתה בקרוב ל 1000-עותקים
(ניתן לרכישה בחנויות סטימצקי ובאינטרנט) ,ומשמש עבור דגן כאמצעי
לפנות אל דור הנגנים הצעיר" .חשוב לי שהדור הבא יידע שאלמלא
הנגנים הוותיקים הללו ,יכול מאוד להיות שכלל לא הייתה קיימת סצנת
ג'ז בישראל .אלו מייבשי הביצות המוסיקליים ,החלוצים הראשונים
שהגיעו מאירופה בשנות ה ,30-הדור הראשון של הצברים נפילי הג'ז
– דני גוטפריד ,אלברט פיאמנטה ,ארל'ה קמינסקי והדור שלאחריהם,
אלו שנסעו ללמוד בברקלי שבבוסטון ,כולם אנשים יקרים שמאחוריהם
עשרות שנים של עשייה ענפה של ג'ז משובח .נפלה בחלקי ההזדמנות
להוקיר להם תודה ,ועל כך אני מאושר".
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אטמי

RAMA

אטמים המיוצרים במיוחד עבור מוסיקאים
על ידי שימוש בפילטר מיוחד אנו יוצרים הנמכה מאוזנת בכל
ספקטרום הצלילים והעתק מדויק של התגובה הטבעית של
תעלת השמע ,כך ששומעים כמו שהיינו ללא האטמים תוך
מתן הגנה מירבית לחשיפה לעוצמות חזקות מדי.
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שינוי בקריטריונים לתמיכה
בתיאטראות  -מהלך שעלול לפגוע
בתעסוקת מוסיקאים
דני גוטפריד

ל

פרטיים ולא על ידי תיאטראות ציבוריים ,אבל בארצנו הקטנה אין
מפיקים פרטיים רציניים המוכנים לקחת על עצמם את הסיכון
הגדול שבהפקת מחזמר רב משתתפים ,עם תזמורת .מסיבה זו,
נכנסו תיאטראות הציבוריים לוואקום שנוצר .אפשר לומר שזה לא
תפקידם של תיאטרונים ציבוריים להפיק מחזות זמר "מסחריים"
אבל כל מי שמתמצא בשטח יודע ומבין שאם תיאטראות הציבוריים
ימנעו מהפקת מחזות זמר קלאסיים – איש לא יפיק אותם בישראל.
למעשה ,זו פגיעה בעמך ישראל ,האנשים קשי היום שידם אינה
משגת לנסוע ללונדון ולניו יורק בכדי לצפות במחזות זמר! האם זו
התוצאה שרצתה השרה הנכבדה להשיג?
פגיעה בכדאיות ההפקה של מחזות זמר בתיאטראות הציבוריים
משמעותה מבחינתנו – צמצום גדול באפשרויות העבודה של
מוסיקאים ישראלים בתיאטראות אלו!!!
אנו מתנגדים בכל תוקף לשינוי בקריטריון התמיכה בתיאטראות
הציבוריים בסעיף זה והבענו את התנגדותנו ונימוקינו במכתב
שנשלח לשרה מירי רגב.

אחרונה התפרסמו הצעותיה של שרת התרבות מירי רגב
לשינויים בקריטריונים לתמיכה בתיאטראות ציבוריים .בין
השינויים המוצעים נמצא אחד העוסק בשינוי ניקוד התמיכה
בהפקות של הצגות רבות משתתפים .בעוד שלפי הקריטריון הקיים
עד כה ,גדלה התמיכה הכספית שמקבל התיאטרון מהמדינה ככל
שמספר המשתתפים בהצגה גדל ( מוסיקאים בכלל זה) עד לתקרה
בת  18משתתפים הרי לפי ההצעה החדשה תונמך התקרה למספר
של  11משתתפים בלבד.
המשמעות המידית של ההצעה הזו היא ,שלא יהיה כדאי לתיאטרון
להפיק הצגות רבות משתתפים (עם יותר מ 11-משתתפים ,כולל
מוסיקאים) כי על כל משתתף נוסף מעבר ל 11-הראשונים ,לא
תינתן לו כל תמיכה!
אם אנו שואלים את עצמנו למה כיוונה הגב' רגב בשינוי הזה ,מתברר
מיד שהיא שמה לעצמה מטרה לצמצם את הכדאיות של הפקת
מחזות הזמר הגדולים המועלים ע"י התיאטראות הציבוריים.
נכון שבארצות הברית ובבריטניה מחזות זמר מופקים על ידי מפיקים
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המדור המשפטי
על מאבקה המוצלח של עילם כנגד הצעת חוק שבאה לשחרר בעלי אולמות
שמחה מתשלום תמלוגים
דני גוטפריד

כ

ידוע לכם ,עמותת עילם גובה תמלוגים מאולמות השמחה
וגני האירועים וזאת ,בגין השימוש שנעשה בחתונות ובכל מיני
שמחות ואירועים במוסיקה מוקלטת על ידי נגנים ישראלים.
הגבייה נעשית מכוח הסכם שנחתם עם התאחדות אולמות השמחה
וגני האירועים .לתשלום אחראים בעלי המקום או מי שמפעיל
אותו ושיעור התשלום השנתי נקבע לפי גודל אולם האירועים או גן
השמחה.
לפני מספר חודשים ,יזמה ההתאחדות הנ"ל הצעת חוק שמטרתה
לשחרר את בעלי האולמות והגנים מחובת תשלום התמלוגים.
ההנמקה שהעלו בעלי האולמות לדרישתם לשנות את החוק הייתה,
כי הם לא משמיעים מוסיקה אלא משכירים את האולם שלהם
לאנשים שמקיימים בו שמחות והללו מזמינים  ,DJכאשר הוא זה
שמשמיע את המוסיקה באולם .בעלי האולמות טענו שהם לא
צריכים להיות אחראים לכך שה DJ-משמיע מוסיקה באולם שלהם
ואת התמלוגים בגין השימוש במוסיקה יש לדרוש מה DJ -ולא מהם!
אי לכך ,אלו הציעו שינוי בחוק הקיים ,המטיל על בעל האולם או
המחזיק בו את האחריות לכל מה שקורה בו – כולל השמעת מוסיקה,
כאשר השינוי המבוקש היה אמור להטיל את חובת התשלום על
ה DJ-ולשחרר אותם.
עילם התנגדה בכל תוקף לשינוי המוצע .היה ברור לנו כי אם ההצעה
תתקבל ,יפסיקו בעלי האולמות באופן מיידי לשלם לנו תמלוגים
ונצטרך להתחיל לרדוף אחרי אלפי  DJכאשר אין לנו כל מידע מי
מהם השמיע מוסיקה במועד כלשהו באולם כלשהו .אין כל דרך
לעקוב אחרי כל  DJואחרי כל אולם.
בארץ מתקיימים מדי שנה יותר מ  200,000אירועים בכ850-
אולמות שמחה וגני אירועים ורק בילוש אחרי כולם ,בכדי לגלות מתי
התקיימה שמחה ומי ה DJ-שהשמיע שם מוסיקה היה עולה לעילם
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מיליוני שקלים ומסכל את כל מערך גביית התמלוגים מאולמות
השמחה.

התגייסנו במלוא כוחנו למאבק כנגד הצעת החוק
כל הצעת חוק המוגשת בכנסת עוברת דרך ועדת שרים לענייני
חקיקה .זוהי ועדה ממשלתית שמשתתפים בה רק שרים חברי
הקואליציה והם מצביעים בעד או נגד .הצעת חוק שמאושרת על
ידי הוועדה ,תמשיך במסלול החקיקה בכנסת ותהפוך לחוק ,מאחר
וכל חברי הקואליציה חייבים להצביע בעד הצעות חוק שאושרו על
ידי ועדת השרים לענייני חקיקה .לעומת זאת ,הצעת חוק שנדחתה
על ידי הוועדה נופלת ואין לה כל סיכוי לעבור בכנסת מאחר וחברי
הקואליציה חייבים להתנגד לה.
יחד עם חברת התמלוגים של אמני ישראל – אשכולות ועם הפי"ל,
הפדרציה הישראלית למוסיקה ים – תיכונית שהתגייסו גם הן
למאבק ,פנינו אישית בשיחות טלפון ובמכתבים אל חברי כנסת
רבים ובעיקר לשרים שהיו אמורים לקחת חלק בהצבעה ומאבקנו
הסתיים בהצלחה!
הצעת החוק נפלה ואנו ממשיכים במאמצינו לגבות מבעלי אולמות
השמחה וגני האירועים את התמלוגים עבור חברינו .גם כך ,מדובר
במאמץ גדול אל מול ציבור מתמרד שמגלה סרבנות ומערים
מכשולים על הגבייה ,אך אנו לא מתייאשים או מוותרים .צוות
העובדים הנאמן שלנו עובד בחריצות ואנו מתקדמים משנה לשנה.
נגד סרבנים אנו מגישים תביעות משפטיות שמרתיעות אותם ורובם
מגיעים אלינו על מנת "להתפשר" ולהגיע להסדר תשלומים .במשך
השנתיים החולפות כבר הוספנו מיליוני שקלים לקופת חלוקת
התמלוגים וסכומים אלו מצטרפים לתשלומי התמלוגים אותם
משלמת עילם לנגנים הישראלים הזכאים לתשלום.
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אני ,רק שאלה

הינכם חלק מהרכב צעיר בתחילת הדרך ומחפשים אחר חלל ראוי לחזרות
על מנת להתקדם? יו"ר איגוד המוסיקאים ומנכ"ל עילם ,דני גוטפריד ,מסביר
לכם כיצד תבחרו את סביבת החזרות הראויה עבורכם .להדפיס ולשמור
אנחנו ארבעה מוסיקאים צעירים המתגוררים באזור תל אביב .הקמנו ביחד להקה
אותה אנו מעוניינים לקדם באופן מקצועי מתוך תקווה להצליח ולהתפרסם ,וכמובן
וגם להגיע למצב בו נוכל להתפרנס מהופעות.
כעת אנחנו עובדים על חומר מקורי .התחלנו לעבוד בדירות של חברי הלהקה אבל
מהר התברר לנו שזה לא יכול להימשך כך ,כי לא רק שאין בדירות תנאים מתאימים
אלא שגם השכנים מתעצבנים ומאיימים...
אנחנו רוצים לעבוד בחדר חזרות ,אבל ממש לא יודעים כיצד לבחור בין עשרות
חדרי החזרות המוצעים באזור תל אביב ומבקשים את עצתכם.

ה

כן מומלץ לבדוק גם את התאורה.
הדבר הבא ,בעל חשיבות מרכזית הוא הסאונד סייסטם ( )PAושאר
הציוד המקצועי – הקונסולה ,המגברים לכלי הנגינה ,הרמקולים
לביקורת ,המיקרופונים ,ציוד ההקלטה וכדומה .ככל שאלו עולים
באיכותם ,כך תהיינה החזרות שלכם אפקטיביות יותר.
הרבה חדרי חזרות מספקים גם מערכת תופים ופסנתר .אם אתם
נזקקים לכלים שמספק חדר החזרות ,שימו לב כי הם ברמה
מספקת לצרכיכם.
גורם מרכזי ,כמובן ,הוא המחיר לשעה שגובה האולפן .חובה לברר
ולהשוות מחירים בכדי להשיג את העסקה הטובה ביותר עבורכם.
ישנם חדרי חזרות מפוארים עם ציוד פנטסטי ,אבל מן הסתם עבור
להקה "צעירה" בראשית דרכה ,אלו יקרים מדי .מצד שני – לעולם
אל תתפשרו על חדר חזרות מעופש ומוזנח ,רק בגלל שהמחיר
לשעה זול .עליכם לחפש ולמצוא את "רמת הביניים" המספקת את
צרכיכם.
את החזרה הראשונה בחדר החזרות שבחרתם כדאי להקדיש,
לפחות בחלקה ,לבדיקת הסאונד ,למיקום הנכון של חברי הלהקה
בחדר בכדי להגיע למצב אופטימאלי בו נוח לכל חברי הלהקה
לעבוד .את הכוונון של ציוד ההגברה וההקלטה ,יש לרשום בכדי
לקבע אותו לפעמים הבאות ובכך ,יימנע צורך בבזבוז זמן יקר
בחזרות הבאות.

תשובה קצת מורכבת ,מאחר וקיימים הרבה משתנים
ותמיד צריך להחליט מהם הצרכים שאי אפשר להתפשר
עליהם ומהם הצרכים שאמנם כיף לקבל אותם ,אך הם
עולים כסף ועליהם אפשר לוותר בשלב התחלתי זה.
אזור תל אביב משופע בחדרי חזרות ואולפני הקלטה המשמשים
גם כחדרי חזרות .כל מוסיקאי שעבד בחדרי חזרות מכיר את אלו
עם ריח טחב ועשן ,מגברים ישנים ושבורים ,חיווט חשמלי גלוי ולא
בטיחותי ,מערכות הגברה רעועות וחדרי שירותים מגעילים.
צעדים ראשונים בבחירת חדר חזרות מתאים לכם הם – בקשת
המלצות מחברים שיכולים להמליץ על חדר חזרות בו עבדו
במקביל לבדיקה באינטרנט באשר לפידבקים על חדרי חזרות.
נגישות ונוחיות הם שיקולים חשובים בבחירה מאחר ואין דבר
מעצבן יותר מאשר לנסוע זמן ממושך בפקקי התנועה של המרכז
אל האולפן ואחרי כן בחזרה .לכן ,צמצמו את בחירתכם לאולפנים
שמבחינת נוחיות הגעה מתאימים ביותר לחברי הלהקה.
בתוך התחום הנבחר ,בדקו את גודל החדר (חדרים קטנים מדי
יוצרים לחץ ומעייפים מהר יותר) בדקו קודם כל את איכות הבידוד
האקוסטי ,כי גם זה גורם מרכזי שפגמים בו גורמים לעייפות שלא
לדבר על סכנה בריאותית לאוזניכם! בדקו כאמור שהשירותים
נקיים  -חדרי שירותים מוזנחים ומלוכלכים מעידים גם על יתר
"תכונות" האולפן ,כולל רמת האחזקה הכללית של הציוד בו .כמו

זכרו שחדר חזרות נועד לחזרות ולא לאימונים!
אימונים – צריך כל נגן לעשות בביתו .הזמן בחדר החזרות עולה כסף וכשמדובר במיוחד
בלהקה "צעירה"  -החיסכון בהוצאות הוא חשוב ביותר.
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איגוד המוסיקאים ועילם
שמחים להגיש לכם
את מהדורת האביב של
רבעוננו החדש
ומאחלים לכל חברינו

חג אביב שמח!

קרן המוסיקאים
אגודה לעזרה הדדית
של אמני המוסיקה

