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  : מספרות אילת–מפיקות פרויקט בוקר זמר , מירב אפקומירלה הראל 

  

. מר מאיר יצחק הלוי, עיריית אילתפרויקט בהגשמת חלומו של ראש ראשיתו של ה

קיימנו ערב הוקרה ,  בסמוך לחגיגות יום העצמאות, למדינת ישראל60-בשנת ה

לה במשך שנים ארוכות את לימוד הזמר העברי  מי שהובי,לחברתנו פיקי כוכבי

 , אנחנו הינו הסנוניות הראשונות.ס אלמוג"דרכה של פיקי החלה בבי .באילת

וכך במשך שנים למדו הילדים בכל שבוע במפגש , ובעקבותינו הלכו בתי ספר נוספים

  .שבועי שיר חדש

  

צוא דרך נאותה רצינו מאוד למ ...לימים פרשה פיקי לגמלאות ולימוד השירה קירטע

 של 60- מועד ראוי יותר מיום הולדת המצאנוולא   לפיקי תודה על מפעל חייהלהוקיר

, מירי קופיטו' הגב, ס באותה שנה" בדברים עם מנהלת ביה באנו.מדינת ישראל

ס שלנו התגייסה "מירי שבעברה היתה תלמידה בביה . בפניה את הרעיוןנוופרש

 , שחלקם היו תלמידיה של פיקי בעבר,נים מתנדבים צוות נגהכנווכך , לרעיון בשמחה

   .וזמרים צעירים אותם גילתה במהלך תקופת עבודתה

  

 , לערב הוזמנו תושבי העיר.בהפתעה גמורה הוכן ערב מרגש במיוחד לכבוד פיקי

 המתה קהל של מאות שבאו לקחת חלק בערב ס"חצר ביה. חובבי הזמר העבריו

ת ההתרגשות שאחזה מ ומעוצ, ראש העיר לברךבמהלך הערב הוזמן .החגיגי שלנו

להחזיר את תרמיל השירים הישראלים , בכל הנוכחים הציע להחזיר עטרה ליושנה

הוא ציין כי חלומו לאגד את כל הילדים למפגן שירה אדיר והוא מבקש כי . לילדים

  ".נרים את הכפפה"

  

, שנים12מלאית מזה  גי,ס אלמוג" מחנכת ותיקה בבי,מירלה הראל -  דבריו הופנו אלי

 ' המשמשת בתפקידה כמנהלת מח, ס אלמוג" אמא בביה, מירב אפק,ואל ביתי

 .תכננו אותו כהלכהויצאנו לפרויקט בלב הולם  .תרבות במועצת הפועלים באילת

שמוליק לוי קיבל לידיו . ר כבוד של הפרויקט"נינו צוות נפלא שכלל את פיקי כוכבי כיוב

הפקנו שירון ומצגות  . אין מורה למוסיקה או שירהאת העבודה בבתי הספר בהם

  .בחרגשנו להם את החומר הנהעושים במלאכת הלימוד והכינסנו את , לבתי הספר

  

  שמוליק הוביל את .במהלך מחצית השנה עמלו בבתי הספר על לימוד השירים

כל מפגש .  הילדים התאהבו בשירים!וראה זה פלא, תהליך במירב בתי הספר בעירה



ליווינו את . בכל מקום שרר שיתוף פעולה מירבי .שבועי ללימוד השירה הפך ליום חג

  .העבודה בביקורים רצופים בבתי הספר והתחלנו בהכנות לקראת הכינוס הגדול

  

 ילדים תחת קורת גג אחת היה אולם מיוחד 2500המקום היחיד שניתן לכנס בו 

אנחנו .  המוסיקה הקלאסית בים האדוםרועי פסטיבליוקם לצורך אה ש,בנמל אילת

 .העלנו את הרעיון להתמקם באולם זה בטרם יפורק בבוקר שלאחר סיום הפסטיבל

 תלמידים בסדר מופתי באוטובוסים אל 2500 להוביל ךמבצע לוגיסטי מסובהיה זה 

   ."שעון שוויצרי" הכל עבד כמו אך מתחם הנמל

  

 'םיאילת'נגנים  ,יקלי של הבוקרעל הבמה עמדו הנגנים שהיוו את ההרכב המוס

  . בלב חפץ ואוהב למלוא הצלחתההמובחרים שנקראו למשימה ועשו

  ...היה זה בוקר מרגש עד דמעות שהשאיר טעם של עוד

  

מנכסי צאן הברזל ,  שירים נפלאים22בשנה הראשונה הענקנו לילדים שלנו אוצר של 

 את השירון ושבו בשלום בסיום האירוע קבלו הילדים .של הזמר העברי לתקופותיו

  .לבתי הספר

  

השנה המשכנו להוביל את הפרויקט כאשר הנושא המרכזי .  מסורתנוצרה ךוכ

  . שנים למותה5 שירי נעמי שמר לציון -הנבחר היה 

 ואיתם למדו הילדים את הסיפורים שמאחורי ,שוב נהנו הילדים מלמידת השירים

  . שירים22 תרמיל האוצרות עוד  העשירו את העברית שבפיהם והוסיפו אל,השירים

  

פעם נוספת התכנסנו במתחם נמל אילת ועמדנו בהצלחה מירבית בביצוע הלוגיסטי 

בסיום . גם השנה נהנו הילדים והאורחים מחוויה עוצמתית ומרגשת במיוחד .המסובך

אנחנו כבר מתכננות את השנה  .הארוע חולק השירון ושוב נשאר לכולם טעם של עוד

 מיטב השירים של הלהקות הצבאיות ממש :נושא הנבחר הואהבאה כאשר ה

  .2011נשמח להזמינכן להשתתף בבוקר זמר  .מראשית דרכן

  

  !צריך להמשיך לחלום, "לפעמים חלומות מתגשמים: "באמרהואסיים 

  

  

   מירב אפק-מירלה הראל 

 . אילת-מפיקות פרויקט בוקר זמר 


