
אי־אפשר יהיה לקנות בשוק הזה עגבניות 
או צעצועים, ולמרות שמו הלועזי, 'מיוזיק 
מרקט', הוא ייערך בשישי הקרוב לא בלונדון, גם 
לא בניו־יורק, אלא בבן־שמן. לא בכפר הנוער שה־
צמיח, בין השאר, את נשיאנו פרס, אלא ברחוב בן־

שמן, סמטה קטנה הנושאת את השם הזה, למרגלות 
מגדלי עזריאלי.

"מי שיגיע לשוק שלנו, יבוא לקנות שותפים 
מוזיקליים", מספר רונן חרותי, מנהלו־מייסדו של 
בית הספר 'מיוזיק', שבמתחם שלו תתחולל החגיגה 
עתירת הדציבלים. "זה נובע מהרצון לתת למוזיק־
אים הזדמנות להיפגש פנים אל פנים. כיום, בעידן 
המחשב, עם כל האפשרויות שהאינטרנט מציע, 
ככל שכביכול ניתן לעשות הכל לבד, לדעתי אין 
תחליף למפגש החזיתי, כשאתה רואה את בן השיח 

שלך מנגן מולך. יש גבול ללבד".
למי מיועד השוק?

"לאנשים מתחומי המוזיקה השונים. נגנים יו־
כלו למצוא בו חברים ללהקה, מחברי שירים יוכלו 
למצוא להם מבצעים ולזמרים תהיה האפשרות לה־
שיג מפיק מוזיקלי או מעבד, כולל הזדמנות לבצע 

שניים־שלושה שירים כהדגמה". 
תבורכו על שאתם נועלים את שערי השוק 
לפני כניסת השבת, אבל האם חמש שעות מספי־
קות לשוק כזה, שקצת מזכיר מפגשי־בזק בתחום 
פנויים־פנויות? ואם כולם ייפגשו עם כולם, לא 

תיווצר קקפוניה?
באופן  נבנה  הספר  בית  תהיה.  לא  "קקפוניה 
אקוסטי כך שיש בידוד מוחלט בין החדרים. הרעיון 
הוא שמי שמגיע, פותח דלתות ובכל מקום שומע 
משהו אחר. ובאשר למפגשי הבזק? – השוק הזה 
לא נועד לספק היכרות מעמיקה. נדלקים, מדברים, 

קובעים מפגש נוסף ונוצר איזשהו דיאלוג".
בוא, נציג דוגמה מאחד מאגפי השוק – מו־

זיקאי פוגש אנשי־ויז'ואל.
"זמר, כשהוא רוצה להוציא חומרים שלו, טבעי 
שייעזר בקליפים. בשוק הוא ימצא אנשי־ויז'ואל, כמו 
מומחי וידאו־ארט ואנימציה, שבעזרתם הוא יוכל לי־
צור את הקליפ הדרוש, כשאלה מצידם סביר שיחפשו 
אנשי־מוזיקה שליצירותיהם יכינו קליפים. לטובת 

העניין, מפגשים אלה ייערכו בחדר המחשבים".
כמה יעלה התענוג?

"מתוך אמונה בחיבורים מוזיקליים, השוק פתוח 
לכל בלי תשלום".

וכמה יגיעו?
"בפעם הקודמת, לפני כארבע שנים, הגיעו 

250 איש".
קצת צפוף.

"כן, זה צפוף, וזה מה שעושה את זה נחמד ונו־
תן אווירה של שוק. לכן לא נתנו לזה שם אחר, 

סטרילי יותר".
תתקיים במקום גם תחרות?

אולם  לנו  העובדה שיש  "אנחנו מנצלים את 
הופעות קטן שבו נצלם ונקליט את ההופעות. את 
החומר נעביר דרך הפייסבוק. מי שיקבל את מירב 

הקולות, יזכה בחבילת פרסים מרשימה".
חרותי, 46, הוא תל־אביבי במקור, המתגורר ברענ־
נה. המוזיקה זורמת לו בעורקים, אם כי לא דרך נגינה. 
בנעוריו החל לתקלט, תחילה במסיבות של החבר'ה, 
לאחר־מכן באופן מקצועי. "תמיד העדפתי את עמדת 
התקליטן מאשר לרקוד", הוא מצהיר. לדבריו, התמחה 

בכך בשטח, "כשלא היה היכן ללמוד את זה".
של  הקונצים  ושאר  הסקרצ'ים  היו  כבר  אז 

תקליטני ההווה?
"מי בכלל חלם על זה. לפני שהיה לי פטפון, הר־
קדתי את החבר'ה עם מוזיקה שהקלטתי בקלטות. עם 
הזמן השתכללתי. את לימודי המשפטים באוניברסי־
טה מימנתי בתקליטנות במסיבות בבתים פרטיים".

משפטים?
"כשהשתחררתי מהצבא, ההורים אמרו שדי.ג'יי, 
זה נחמד אבל הציעו שאתאפס על מקצוע יותר רצי־

ני. אז ריציתי אותם והוצאתי תעודת עורך־דין".
הופעת בבתי המשפט עם גלימה שחורה?

בפני  המשפט  בבית  הופעתי  אחד  יום  "ממש. 
שופטת. הדיון שהחל בצהריים התארך והתארך עד 
שנוצרה בעיה מאחר שבערב היה עלי לתקלט בחתו־
נה, משהו שאי־אפשר להגיע אליו ברגע האחרון. מה 
עושים? – המצאתי לשופטת תירוץ מדוע לדחות את 
הדיון. בסופו של דבר היא אישרה את הדחייה. כעבור 
שלוש שעות, בעיצומם של הריקודים בחתונה, היא 

ניגשה אלי והעירה בחיוך – 'אהה, או.קיי, הבנתי".
והגלימה?

"כעת אני לא יודע איפה היא. לאחר שנים של גם 
וגם, שבהן ניהלתי חיים כפולים של עורך־דין בבוקר 
ושל תקליטן בערב, נולדו לי הילדים ואז הייתי צריך 
לוותר על משהו. היה לי יותר קל לוותר על עריכת 

הדין, הגם שבמקצוע ההוא עשיתי יותר כסף".
ב'מיוזיק',  משפטית  בעיה  תתעורר  אם 

אתם מסודרים?
משם  אבל  'קאט',  עשיתי  שנים  עשר  "לפני 
הרווחתי את המודעות לחשיבות שבתואר אקדמי. 
לאחר שפתחתי את 'מיוזיק', דאגתי שבוגרים שלנו 
יזכו לתואר דרך האוניברסיטה הפתוחה. אחד ממר־
כזי הלימוד שלה נמצא אצלנו, כולל תחומים שבהם 

לא יזיק שהמוזיקאי ירחיב בהם דעת".
כשהקמת את 'מיוזיק' לפני 14 שנים, 'רימון' 

כבר היה קיים.
"רימון' הוא בית־ספר מצוין שיש לי הערכה כלפי 
העומדים בראשו ויש לו המון זכויות במוזיקה היש־
ראלית. חשבתי שצריכה להיות אלטרנטיבה, בפרט 
שב'רימון' הולכים יותר על ג'אז ועל מיינסטרים. 
כתקליטן שגדל על אהבת מוזיקה שחורה, נראה היה 
לי שיש מקום ללמד גם סוגי מוזיקה אחרים, כמו 
מוזיקה אלקטרונית. השיטה אצלנו שונה. בדומה 
לבית הספר לקולנוע ע"ש סם שפיגל, הלימודים 
אצלנו מתבססים משלב מסוים על פרויקטים, כולל 

פרויקט קהילתי מבוסס טקסט".
כמו פרויקט 'רכבת לונה פארק', שבו תלמידים 
שלכם הלחינו בהדרכת דודי לוי שירים שכתבו בני 

נוער שחסו ב'בית השאנטי', מה שהניב אלבום?
"זאת דוגמה מובהקת. התלמידים יישמו את מה 
שלמדו בהלחנת הטקסטים שכתבו בני הנוער. עומד 
לצאת פרויקט נוסף בכיוון של מוזיקה יהודית, ויש 

דוגמאות נוספות".
רשימת המורים שלכם מרשימה למדי ובנוסף 

לדודי לוי ניתן למנות, בין השאר, את אבי בללי, 
אלברט בגר, טל גורדון, אורי לשמן, אלונה דניאל 
ופטריק סבג, אבל אין ולו שם בולט ומוכר אחד 

מבין כל בוגריכם במרוצת השנים.
"תלוי היכן הם לא מוכרים. בתחום המוזיקה הא־
לקטרונית, לדוגמה, לא מעט מהבוגרים שלנו מאוד 
מוכרים כעת, גם בעולם. נכון שאין לנו כאלה בתחום 
המיינסטרים. בנוסף, בית הספר התפתח לכיוון הה־

פקה והיצירה, לאו דווקא לכיוון הבמה, ומכיוון שהם 
לא בפרונט, הזרקורים הם לא על בוגרי 'מיוזיק'".

מה עשה אצלכם ד"ר ארי בן־שבתאי, מבכירי 
מלחיני המוזיקה הקלאסית־מודרנית בארץ ומי 
ששימש כיו"ר איגוד הקומפוזיטורים וכראש חוג 

באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים?
"ארי בן־שבתאי הוא סיפור מוזר במקצת. יום אחד 
הוא הגיע אלינו, ולבושתי אודה שלא הכרתי אותו 
ואת פועלו. הוא סיפר שהוא מלחין שעמד לנסוע 
לשנת שבתון בחו"ל, כשלפתע נתקל בבית הספר 
שלנו, שבו קיווה להכיר את הדברים מכיוון אחר. 
הוא עבר אצלנו מסלול שנתי של די.ג'יי פרודיוסר. 
מדהים איך שמרום מעמדו הוא לא החמיץ ולו שיעור 
או תרגול אחד. בסוף הוא אמר שהשנה אצלנו פתחה 
בפניו דברים שלא הכיר במוזיקה, מה שהביא אותו 

להלחין יצירות לדי.ג'יי ולכינור שזכו להצלחה".
כל אחד יכול לתקלט?

"צריך חוש קצב. בעבר, מי שהיה לו את זה, ניסה 
– כמוני. כיום יש התמקצעות ולומדים. בזמני לא 
היה אפילו היוטיוב שבעזרתו אפשר ללמוד מתק־

ליטנים אחרים".
והשף המתקלט ישראל אהרוני?

"אהרוני למד אצלנו".
הבוגרים  ברשימת  הופיע  לא  הוא 

האלמונים שלכם.
ואמר  אלינו  בא  אהרוני  נשכחות.  לי  "הזכרת 
שכמו שהוא 'ממקסס' במטבח, כך הוא רוצה לעשות 
אותו דבר במוזיקה, משהו שהוא מאוד אוהב. הוא 
ניסה לתקלט באופן חובבני והרגיש שכדאי לו לל־
מוד לעשות את זה באופן יותר מקצועי. אהרוני בא 
לקורס תקליטנים לחצי שנה והיה תלמיד מצטיין".
הוא קינח את לימודיו אצלכם בארוחת פרידה?

"קצת ביאס אותי שלא זכינו, אבל אנחנו גאים 
באהרוני כבוגר שלנו".

עודך מתקלט או שמא הגעת למנוחת הלוחם?
"בגלל חוסר זמן, כמה שקשה היה להיפרד, הפ־

סקתי לפני שלוש שנים".
והציוד?

"נתרם ל'מיוזיק', כמובן".

תרבות
אריאל שנבל

הוצאה מחודשת ל'כל הדרך הביתה' - ספרה הראשון של מירי רוזובסקי
תשע שנים חלפו מאז ראה לאור לראשונה קובץ הסיפורים של מירי רוזובסקי, 'כל הדרך הביתה'. ארבעה סיפורים נוספו לו בהוצאה מחודשת 

זו, שנקראת 'כל הדרך הביתה וסיפורים', בהוצאת כנרת זמורה־ביתן. הסיפורים לא רק עומדים בזכות עצמם, אלא גם מהווים הזדמנויות 
שניות וסופים אפשריים לדמויות מוכרות. רוזובסקי קושרת בין סיפורי הקובץ המקוריים לאלו החדשים ולשני הרומנים הקודמים שלה, עד 

שכולם מהווים יחידה אורגנית המצמיחה שורשים אל עברן של הדמויות ופורשת ענפים המסתעפים אל עתידן. עורכת הספר, נועה מנהיים: 
"למי שעקב אחרי יצירתה של רוזובסקי עד כה יש כאן מתנה של ממש, ולמי שלא, הזדמנות נהדרת להתוודע אל סופרת נפלאה".
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אריאל שנבל
ביקורת ספרי בישול

לא מעט תחומי תרבות נפגעו קשות מרשת האינט־
רנט. הקולנוע, הדי.וי.די ותעשיית המוזיקה הם הי־

דועים והבולטים שבהם. תחום הספרים, לעומת זאת, נראה 
עד כה חסין מפגיעת הרשת. נכון, הספרים הדיגיטליים 
הולכים וכובשים נתחים מהשוק, אבל כל עוד לא הצליחו 
למצוא דרך לצרוב ספר ולהעלותו לטורנט, התחום נראה 
בטוח למדי. אלא שגם כאן יש יוצא מן הכלל, והוא תחום 
ספרי הבישול. פריחת בלוגי האוכל ואתרי המתכונים הפכה 
את ספר הבישול הקלאסי לקצת אנכרוניסטי ומיותר. הגבר 
רוצה להכין לאשתו מרק ערמונים לארוחת הערב? חיפוש 
מהיר בגוגל יעלה בחכתו למעלה מ־100 מתכונים שונים. 
האישה רוצה לפנק את בעלה בפשטידת תרד? אותה פעולה 

ממש, ויותר מ־150 מתכונים שונים יתייצבו בסך.
במציאות שכזו, הוצאות הספרים נאלצות לחשוב באו־
פן יצירתי מתמיד, ולהביא לקונה העומד מול מדפי חנויות 
הספרים וחושב על מתנה לחג, סוג של ערך מוסף שיגרום 
לו לשלוף את כרטיס האשראי. שני ספרים כאלה ראו־אור 

לאחרונה, והיצירתיות בהחלט ניכרת בהם.
'1000 מת־ הוא  הראשון 

כונים' של רותי קינן (הוצאת 
עם עובד). בספר לא פחות מ־
764 עמ', ובהם כמעט כל מה 
שפינטזתם אי־פעם ושקשור 
כמות  בכזו  לאוכל.  איכשהו 
תמונות,  (ללא  מידע  של 
מה שלא מפריע ליופיו של 
הסדר,  לשלוט  חייב  הספר) 
והספר אכן מסודר מאוד. בכל 
עמוד מתכון אחד או מקסי־

מום שניים – קצרים, ברורים ונהירים. בהקדמה מציינת 
קינן כי כל המתכונים נוסו במטבח ישראלי עממי וביתי, 
ולכן הם פשוטים וקלים להכנה. יחד עם זאת, לכל מת־
כון מצויין סמל המעיד עליו כקל, בינוני או קשה להכ־
נה. ישנם גם סמלים נוספים: בישול מהיר, בישול איטי, 
מאכל חג מסורתי, צמחוני/בריא/קל ועוד. הספר מחולק 
לנושאים: סלטים, מרקים, דגים, עוף, בשר, ירקות, אורז 
פסטה ותוספות, פשטידות, קינוחים, עוגות, עוגיות, לחם 
ומאפים מלוחים, רטבים ותערובות תיבול, שימורים רי־

בות וממתקים, משקאות, ארוחות בוקר בראנץ' ומאכלי 
מסיבות. כל המתכונים בספר כשרים. אני מודה שטרם 
הספקתי להכין אף לא אחד מהם, אבל מדובר בספר מעורר 
תיאבון שיכול להיות מתנה נפלאה לבשלניות ובשלנים, 

מומחים וחובבנים כאחד. 
הספר השני הוא 'מאסטר 
שף – ספר המתכונים עונה 
ראשונה', פרי שיתוף פעולה 
ל'קשת',  כנרת  הוצאת  בין 
זכיינית ערוץ 2, והוא רוכב 
על גל ההצלחה חסרת הת־

'מאסטר  התכנית  קדים של 
למצוא  תוכלו  בספר  שף'. 
שעשו  המתכונים  כל  את 
כולל  הראשונה,  העונה  את 
הלחם הממולא המפורסם של אלקנה ביטון, שהפיל את 
השופטים מהכסא. זאת, כמובן, בנוסף לצילומים רבים 

ומושקעים של המנות ושל מכיניהן. 
המתכונים מסודרים על־פי סדר הופעתם בתכנית, מה 
שקצת יכול לבלבל את מי שמחפש מתכון על־פי פילוח 
מקובל של סוג אוכל, אבל אם להודות על האמת, הספר 
מיועד יותר לחובבי ומעריצי התכנית מאשר לשפים או 
שפים בפוטנציה. עם רייטינג ממוצע של 30 אחוזי צפיה 
בכל שבוע, כנראה שיש לא מעט שישמחו לקבל את הספר 
במתנה, ולעלעל בו רק כדי להיזכר בפניני הלשון של 
אייל שני, לאו דווקא כדי אשכרה לנסות את המתכון 
בבית. לא כל המתכונים בספר כשרים, עובדה שמורי־

דה את הסיכוי לרכישתו בקרב קבוצת אוכלוסיה גדולה 
שאוהבת לאכול טוב, וכשר. חבל.

1000 מתכונים / רותי קינן / עם עובד / 764 עמ'
מאסטר שף / עריכה: נעמי אבליוביץ' / כנרת / 209 עמ'

אם עד עכשיו שמעתם על שוק אוכל, שוק דגים ושוק הפשפשים, מעתה תתחילו להתרגל 
שיש גם שוק מוזיקה. מה עושים בשוק הזה? למי הוא בדיוק מיועד? יעקב בר־און בירר 

עבורכם את כל מה שצריך לדעת על ה'מיוזיק מרקט' בשיחה עם מייסדו, רונן חרותי

"עם כל הכבוד לאינטרנט, עדיין אין תחליף למפגש פנים אל פנים". רונן חרותי
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