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הקדמה

כשהייתי בת ארבע ידעתי שאני זמרת ומוזיקאית. כל הילדים ביקשו מהגננת בובה או

מכונית למתנת יום הולדת, ואני ביקשתי ממנה פסנתר. 

 

לא ראיתי קודם לכן פסנתר אמיתי; עד אז ראיתי פסנתרים רק בטלוויזיה, אבל כשמלאו

לי שש התחלתי ללמוד לנגן במקום חבר בכיתה א' (הוא פשוט העדיף לשחק עם אחי

בזמן הזה...).

 

לא גדלתי בחינוך נוקשה ולכן גם לא ממש התאמנתי ולא ידעתי שצריך להתאמן, ורק

כשהתווים נהיו קצת מורכבים והמורה שאלה אם אני מתאמנת בבית הבנתי שכדי

ללמוד מוזיקה צריך להשקיע. עד אז ניגנתי בעיקר משמיעה (רק מלודיה...).

 

עד היום אני לא יודעת למה ההורים שלי המשיכו להשקיע בשיעורי פסנתר כשבקושי

הייתה לי סבלנות לשבת ולהתאמן, אבל הצלחתי להחזיק מעמד עד כיתה י"ב. 

 

כתבתי שירים בגיל צעיר מאוד ושיר אחד אפילו התפרסם בעיתון המקומי, אבל פחדתי

מאוד שיצחקו על השירים שלי, והיתר נשארו במגירה. אולי לכן אני מצהירה שאני לא

כותבת לעצמי את השירים. במקום זה אני כותבת ספרים, ואולי זה גם ישתנה עם הזמן. 

ולשיר?

 

את זה לא הפסקתי לעשות מעולם. כשקיבלתי קלטת חדשה הייתי יושבת עם המילים,

קוראת ומאזינה – רק ככה אני מסוגלת לשמוע מוזיקה. עד היום אני לא יכולה לשמוע

מוזיקה ברקע ולעשות דברים אחרים; כשאני שומעת מוזיקה אני צריכה להאזין לה,

לשיר אותה. מוזיקה אצלי צריכה לקבל את המקום שלה, היא לא משהו שאני עושה על

הדרך. 
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שרתי במקהלה מקצועית שלוש שנים באולפנה ואפילו היה לי סולו אחד ב"ירושלים של

זהב".

 

אחרי השירות היה לי ברור שאני לא יכולה להיות זמרת בלי להבין את ההרמוניות,

להכיר את ההיסטוריה של המוזיקה ובכלל להבין מהי מוזיקה, ולכן הלכתי ללמוד

הוראת מוזיקה. על הדרך למדתי גם פיתוח קול אצל אותה מורה שהייתה המנצחת שלי

באולפנה, נעמי טפלו, ובזכותה גם ניגשתי לרסיטל סיום במקום להגיש עבודה

סמינריונית (שכנראה לעולם לא הייתי מצליחה לכתוב). 

 

הרסיטל עזר לי לסיים את הלימודים במכללה בציון סביר, והמשכתי הלאה לתואר שני.

רק כשהגעתי לאוניברסיטה העברית הבנתי סופית שאני והאקדמיה לא הולכים יחד.

היום אני יודעת שסיבת הקושי היא הפרעת הקשב שיש לי ולא אובחנה כל השנים

האלה. 

 

ניסיתי לחפש הזדמנויות לעלות על הבמה, אבל הילדים והחיים והכסף (והתירוצים)

גרמו לי לחכות עשר שנים מאז הניסיון האחרון לבנות הופעה, עד שיום אחד הבנתי

שאם לא אגשים את עצמי על הבמה, כנראה לא אצליח להיות שמחה. 

ואז התחלתי לשאול את עצמי מיליון שאלות: איך בעצם הופכים להיות זמרת? מה זה

אומר בכלל? מי קובע אם מישהי היא זמרת או לא? והחלטתי ללכת ולחקור זמרות

אחרות שכבר סללו את הדרך שלהן לבמה ולראות מה אני יכולה ללמוד מהניסיון

שלהן.

 

את זה אני מגישה לך כאן, בספר 'הדרך לבמה'.

רבות רוצות להיות זמרות; לא רק בזכות הפרסום שהמקצוע מביא איתו אלא בעיקר כי

הוא מביא לידי ביטוי משהו מבפנים, מהנשמה, שמבקש לצאת לאור. 

 

הגוף צריך אוכל,
הנפש צריכה מילים 

והנשמה צריכה מוזיקה.
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שירים עוזרים לנפש ולנשמה להתחבר, כי מה שהנפש לא מצליחה לבטא השירים אומרים

במקומה, והמוזיקה עוזרת להגיע להבנה שאי אפשר להסביר במילים. שיר טוב אחד יכול

להחליף אלף תמונות ואלפי מילים. כששיר טוב באמת גם לא צריך להסביר אותו, ואפשר

לראות אילו שירים הם טובים, כי הם נשארים רלוונטיים גם אחרי הרבה שנים ולעולם לא

נמאס מהם. 

 

כאן בספר אני מגישה את התמצית של הרבה ראיונות עם זמרות, כאלה ששרות על במות

גדולות וכאלה ששרות על במות קטנות. למדתי הרבה מהראיונות האלה – בעיקר על עצמי

– על מה שאני מחפשת ועל הדרך שלי לבמה הפרטית שלי.

 

בספר פזורים קישורים לראיונות המלאים. אם יש נושא מסוים שאת רוצה ללמוד לעומק,

כל מה שאת צריכה לעשות הוא לסרוק את הקוד לנייד או להקליד את הכתובת, ותגיעי

לריאיון המלא. 

 

שוב ושוב חזרה בראיונות עם הזמרות השאלה מה הופך מישהי לזמרת, והתשובה פשוטה

מאוד בעיניי: אם יש לה קהל שאוהב לשמוע אותה, היא זמרת, וכל השאר – תוספות. 

גיליתי שהרבה זמרות ידעו מגיל צעיר שלשיר זה כל מה שהן רוצות לעשות, וכל השנים

נלחמו ברצון הזה. לעומת זאת הרבה זמרות אחרות גילו את הבמה רק בגיל מבוגר. גיליתי

שיש מי שכותבות לעצמן את השירים, ומי שמעדיפות שמישהו אחר יכתוב להן. יש מי

שמופיעות כל הזמן ואם היומן שלהן לא מלא הן מרגישות שחסר להן משהו, ויש מי

שמרגישות שהופעה או שתיים בחודש מספיקות להן. יש מי שמתפרנסות מההופעות

שלהן, ויש מי ששרות יותר לנשמה.

 

הספר הזה הוא ספר הדרכה, אבל הוא יעלה לך הרבה שאלות בדרך שלך לבמה, כי מה

שנכון לאחת לא נכון בהכרח למישהי אחרת.

 

מי את?

איזו זמרת את רוצה להיות?

זו השאלה שנענה עליה בחלק הראשון.
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שער 1 – הבחירה בבמה 
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פרק 1 
למה אני שרה?

בכל כלי נגינה שנגעתי הייתי חייבת לנסות לנגן. התנסיתי בהרבה כלי נגינה ואפילו

הצלחתי לנגן בהם כמה תווים שהתחברו לשיר מוכר בלי שלמדתי לנגן בהם. אני מנגנת

בפסנתר ובחליל, אבל האמת היא שמבחינתי הכלי הכי קשה שלמדתי לנגן עליו היה

הקול שלי, כי בניגוד לכלי נגינה אחרים, שהם כלים חיצוניים, השירה באה מבפנים וכל

הגוף משתתף בה, וכשהוא לא משתתף קורים לקול דברים גרועים מאוד (ועוד נדבר על

פיתוח קול). 

 

הקול משקף את מצב הרוח שלי; כל רגש קטן אפשר לשמוע בו. אם משעמם לי לשיר

הקהל ישים לב לזה מייד, אם אני בסערת רגשות, גם אז הקול יכול לבגוד בי ולא לצאת. 

 

הקול הוא הכלי שהכי צריך לשמור עליו ולטפח אותו, כי בניגוד לכינור, שאפשר להחליף

לו מיתר אם נקרע, את הקול אי אפשר להחליף. 

אבל זה לא הקושי היחיד שבלשיר. 

 

יש עוד קושי מרכזי: הפחד מבמה. וואו, כמה שפחדתי בפעם הראשונה שעמדתי מול

כל האולפנה והייתי צריכה לשיר סולו של בית אחד. לא פלא שהתבלבלו לי המילים.

רעד לי הקול, וחשבתי שאחר כך בטח כולן ישאלו את עצמן מה בכלל עשיתי על

הבמה. למרות האהבה הגדולה שלי לבמה גם פחדתי ממנה מאוד. 

 

יש עוד קשיים, כמובן. הסיבה הראשונה שבגללה הפסקתי לשיר מול קהל במשך עשר

שנים הייתה שלא היה לנו כסף להשקיע במוזיקה ובשירה. לשיר עולה הרבה כסף.

אומנם היום יש הרבה פתרונות לבעיית העלויות, כמו מימון המונים וערוצים פתוחים

באינטרנט (שגם עליהם נדבר בהמשך), אבל לשיר זו עדיין השקעה כספית גבוהה מאוד

 .גם אם את לא פרפקציוניסטית בנוגע לשירים שאת שרה ולמוזיקה שמלווה אותך
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ואחרי כל הפחד והקושי שאלתי את עצמי למה אני לא יכולה לוותר על הבמה. הרי זה

כל כך קשה וכל כך לא מתגמל (לפחות לא בהתחלה). זו הוצאה גדולה מאוד, והיא

בדרך כלל יוצאת מהחסכונות או מהלוואות חדשות. 

 

כשראיינתי את כל הזמרות הבנתי משהו על עצמי וגם על זמרות אחרות. המקצוע הזה,

זמרת, לא הייתי בוחרת בו בכלל, כמו שלא בחרתי שתהיה לי הפרעת קשב וריכוז

שהפריעה לי ומפריעה לי גם היום. המקצוע הזה בחר אותי. 

זה מה שנועדתי לעשות. 

 

יש היום המון תחרויות שירה בטלוויזיה והרבה מאוד הזדמנויות להתפרסם. זמרות

רבות הולכות לתחרויות האלה כי הן רוצות להתפרסם, וזה לגמרי בסדר; הרבה זמרות

לא שרות מדהים בכלל, אבל הן מפורסמות – וזה מה שהן חיפשו. היום אפשר לעשות

הכול בעזרת מחשבים, אפילו לעזור למישהי שממש לא יודעת לשיר להפוך את הקול

שלה למדהים ואת ההופעה לשואו מטורף. 

 

השאלה הראשונה שאת צריכה לשאול את עצמך היא למה בכלל את רוצה להיות

זמרת: 

האם כי את רוצה להיות מפורסמת ונראה לך מגניב לעמוד על במה ולאחוז במיקרופון,

או שזה בגלל משהו פנימי שלא נותן לך מנוח עד שלא תהיי על הבמה?

 

מאחר שזמרה היא מקצוע לא מתגמל שדורש הרבה כוחות נפש וגוף, התכונני לחפירה

עמוקה בנפש שלך כדי להבין מה את עושה על הבמה. הספר הזה ייתן לך הרבה מידע

איך להפוך זמרת, אבל עדיין תצטרכי לשאול את עצמך שוב ושוב "למה אני זמרת?" –

וזו שאלה שאת צריכה לשאול את עצמך. אני יודעת מה התשובה שלי, ושמעתי מזמרות

אחרות את התשובה שלהן. 
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מה המסר שלי לעולם?
הפעם הראשונה שנתקלתי בשאלה הזאת הייתה באחד הניסיונות שלי להקים להקה:

הנשים שניגנו איתי שאלו אותי למה אני שרה בכלל ומה המסר שאני רוצה להעביר.

ואני התעצבנתי על השאלה. מה זאת אומרת? אני רוצה לשיר כי אני רוצה לשיר. זהו. 

היום אני מבינה יותר את השאלה שלהן. כן, אני עדיין רוצה לשיר כדי לשיר, אבל כדי

להיות זמרת צריך קהל. וכדי שיהיה קהל צריך שיהיה לי משהו מיוחד לומר, אחרת

הקהל לא יבוא. 

 

מה יש לך לומר? את הבירור הזה נעשה עכשיו.

 

את ודאי שואלת את עצמך: 

איפה הפרקטיקה, 

מתי אלמד איך להיות זמרת, 

איך כותבים שירים ואיך משיגים הופעות? 

גם זה יגיע, אבל לפני שאת יוצאת החוצה את צריכה להיכנס פנימה ולהבין מי את, 

מה הסיפור הייחודי שלך.

 

מה שאולי יכול לעזור לך קצת להבין על מה אני מדברת הוא דווקא המקום הכי לא

פנימי שאפשר למצוא: 

 

תוכניות הריאליטי שיש היום בטלוויזיה. בתוכניות האלה רוב הזמן לא שומעים שירים

אלא סיפורים של אנשים שרוצים להגשים את החלום שלהם, והם מספרים ומסבירים

למה הם רוצים להיות זמרים.

 

ההפקה מחפשת את הסיפורים האלה (ונראה בהמשך איך מתקבלים לריאליטי ומה

צריך להכין לקראת האודישנים), ובדיוק כמו שבריאליטי מחפשים סיפורים, גם הקהל

שלך מחפש את הסיפור שלך.
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שאלתי בקבוצה בפייסבוק: "מה יגרום לך לצאת מהבית לראות הופעה?" 

 

התשובה שקיבלתי הייתה חד-משמעית:

 אם אכיר את הזמרת או אשמע עליה המלצות, אצא מהבית לשמוע אותה. 

 

אבל איך אפשר להכיר אותך אם עדיין לא הופעת? 

זה בדיוק הסיפור שלך. 

 

מה המסר שאת רוצה להביא לעולם בשירים שלך, בהופעה שלך? 

לפעמים המסר גלובלי, משהו שכולם יכולים להתחבר אליו, ולפעמים זה מסר שמעט

אנשים יתחברו אליו. 

 

אגב, זה שאת חושבת עליו עכשיו לא אומר שלאורך כל הקריירה שלך כזמרת את חייבת

להישאר נאמנה למסר הזה. ככל שתתקדמי המסר שלך ישתנה ויתחדד. 

אבל בשביל ההתחלה חשבי מה היית רוצה שיקרה לאנשים שבאים להופעה שלך.

 האם את רוצה שהם ישמחו? 

האם את רוצה להעלות להם מחשבות שאולי לא חשבו קודם לכן? 

אולי את רוצה לעודד אותם מהמקום שהם נמצאים בו? 

אולי כל מה שאת מחפשת הוא לתת להם הרגשה טובה?

 

כשאת יודעת מה את מחפשת לתת לקהל שלך, את יודעת גם אילו שירים להכניס

להופעה ואיזה סגנון את הולכת לנגן להם. גם אם את משלבת סגנונות שונים בהופעה

שלך, את עדיין מכוונת לקהל מסוים (ובהמשך נרחיב על הקהל ואיך בונים אותו). 

 

את צריכה לחשוב על הקהל שלך כל הזמן. ככל שתדייקי יותר בהגדרת הקהל שלך

ובמה שאת רוצה לתת לו, כך יהיה לך קל יותר לבנות את השם שלך כזמרת, למצוא את

המוזיקה שלך וכמובן לשווק את העסק שלך כזמרת. 
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מדדים להצלחה
יש הרבה זמרות שרוצות שיקשיבו להן, אבל בפסגה יש מקום למעט מאוד זמרות. את

יכולה לשאול את עצמך בין השאר לאן את רוצה להגיע, למי את רוצה להשוות את

עצמך. אני לא מתכוונת לרגע שתהיי הצל של מישהי אחרת ותעתיקי את מה שהיא

עושה; לך יש משהו ייחודי משלך, ואת צריכה להוציא אותו בשירים שלך ובהופעות

שלך.

 

כשאת משווה את עצמך לאחרות חשבי מה היית רוצה שיקרה לך, מה יספק אותך

וייתן לך תחושה של הצלחה בקריירה שלך כזמרת. כאן נכנסים המדדים: רק את

קובעת אותם, רק את מחליטה מה יגדיר הצלחה בעינייך.

כשאת רוצה להגיע להישגים שמישהי אחרת הגיעה אליהם, שאלי את עצמך מה צריך

לקרות בדרך, אילו דברים היא עשתה כדי להגיע לאן שהגיעה היום ומה היו המחירים

ששילמה בדרך. 

 

אני, לדוגמה, החלטתי לשלם מחיר של לגדל משפחה על חשבון השירה, כי הפרנסה

לא הספיקה גם לגדל משפחה וגם לפתח קריירה. היום אני מסתכלת בהחלטה ההיא

ויודעת שדווקא מאחר שדחיתי את השירה, אני מגיעה אליה היום ממקום אחר, מודע

יותר לתהליך. 

לכל בחירה יש מחיר. יש זמרות שמבחינתן לא לשיר זו לא אפשרות, והן מצאו את

הדרך לשלב בין השירה לחיים. גם איתן יש ראיונות מעניינים מאוד. באחד הראיונות

האלה, עם הזמרת אילנה עדני, דיברנו על המחירים שזמרת משלמת כדי להגשים את

עצמה. 

 

לפעמים קשה להיות שלמים עם המחיר שצריך לשלם, ולפעמים במבט לאחור רואים

שכל דבר קרה בדיוק בזמן הנכון, אבל זה כמובן לא עוזר אם את מרגישה החמצה על

שעד היום לא הגשמת את החלום שלך כזמרת. 

החוכמה האמיתית היא להשלים עם המחירים ולהחליט שזה מה שאת רוצה, וזה

מחזיר אותנו לשאלה לאן את רוצה להגיע. אם את מחפשת להיות מפורסמת מאוד, את

צריכה לדעת שיש לפרסום מחירים מסוימים. אם את מחפשת לשיר על כל במה

אפשרית רק בשביל לשיר, והפרנסה תבוא ממקום אחר, גם זה מחיר שתשלמי – ואת

צריכה להיות שלמה איתו. 
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משפחה וחברים
בואי נדבר רגע על תמיכה. 

 

יש מצב שאף אחד לא יתמוך בך. כבר אמרנו קודם שלהיות זמרת זה מקצוע קשה.

 

 בגלל התדמית של הזמרת המצויה יש מי שממש לא ישמחו לשמוע שבחרת להיות

זמרת (או שהמקצוע בחר בך...). 

הם לא יתמכו בך, לא יעזרו לך ורק ישאלו אותך למה את עושה את זה ויציינו שחבל

שלא הלכת והשתמשת בשכל שלך למשהו טוב יותר. 

 

אבל את ואני יודעות שזה גדול מאיתנו, ולכן את צריכה לחפש ולמצוא את מי שיתמוך

בך. אם את יודעת שאין אף אדם אחד בחיים שלך שיתמוך בך, לכי ותתחברי לאנשים

אחרים. זה לא אומר שאת צריכה לוותר על המשפחה שלך; את רק הולכת להרחיב את

המעגלים שלך, את האנשים הקרובים אלייך, כי אי אפשר להתקדם ולהיות זמרת בלי

תמיכה מאחרים. 

 

כשאת יודעת מה התשובה לשאלה שביררנו קודם, למה את רוצה להיות זמרת, את

צריכה למצוא את מי שיעזרו לך להתקדם. 

מי שעוזרים לך פחות כרגע לא עושים זאת מפני שהם לא אוהבים אותך, הם פשוט

עדיין לא הצליחו לראות מעבר. 

כשתתחילי להצליח (שוב, על פי המדדים שלך להצלחה), 

ותראי להם שלא משנה מה קורה, זו הדרך שלך, יהיה להם קל יותר להבין אותך

ולתמוך בך.

 

יכול להיות שיידרש לזה הרבה זמן. אם התמזל מזלך והמשפחה והחברים ממש תומכים

בך, החיים שלך כזמרת כבר יהיו קלים יותר, כי יהיה לך את מי לשתף גם בחלקים

הקשים והמתסכלים שעוד יגיעו. 
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איך לחבר קהל למוזיקה שלך
 

קבלי כלל ראשון בבניית עסק בשנות האלפיים:

 ככל שתדייקי יותר בהגדרת קהל היעד שלך, כך יהיה לך קל יותר למצוא אותו. במילים

אחרות קוראים לזה נישה. 

 

אין אף זמר אחד בעולם כולו שכולם בלי יוצא מן הכלל מקשיבים לו. יש זמרים שכולם

מכירים (מי זה 'כולם'?), אבל זה עדיין לא אומר שהם ישמעו אותו סתם ככה כי הם

אוהבים את המוזיקה שלו. 

 

יש זמרים שיש להם קהל גדול ועצום, ויש מי שהקהל שלהם הוא רק כמה מאות אנשים.

כמו שיש מוצרים על המדפים שכולם צריכים וכולם קונים, ויש כאלה שרק מעטים

קונים. רוצה דוגמה מהעולם הרגיל?

 

בסופר יש מדפים שלמים המלאים במגוון סוגי שמפו וסבונים, וכל לקוח ולקוחה בוחרים

את הסבון שהם אוהבים. יש מי שלא ממש משנה להם הריח, המרקם או התוצאה,

וקונים רק את מה שבמבצע, ולעומתם יש מי שלא מוכנים להשתמש בסבונים כאלה

בכלל, ומחפשים רק את הסבונים הטבעיים והאורגניים. הם מוכנים לשלם יותר על

הסבון שלהם, לפעמים אפילו פי ארבעה וחמישה, כי הם מאמינים בדרך הזאת. 

יצרני הסבונים המיוחדים יודעים שיש להם קהל צרכנים מסוים מאוד; הם לא מנסים

בכלל למצוא חן בעיני הקהל הרחב. הם רוצים להצליח בתוך הקהל שלהם, שמי

שמחפש סבונים אורגניים יגיע אליהם. זו נישה. 

 

אם את אוהבת לשיר בסגנון מסוים, גם אם מדי פעם את פונה לסגנון טיפה שונה,

כנראה הוא עדיין יהיה הסגנון שמתאים לאופי שלך ולקול שלך. הקהל שיבוא לשמוע

אותך יתחבר בדיוק למה שאת אוהבת לשיר, כי כנראה גם הם אוהבים לשיר בסגנון

שלך. 
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יש קהל גדול מאוד שאוהב לשמוע שירי ארץ ישראל הטובה והישנה, וקהל גדול מאוד

שדווקא לא סובל אותם, ורוצה להאזין רק למוזיקת פופ עכשווית. מה נכון לך? זה מה

שנכון לקהל שלך. כמובן, אנחנו שוב חוזרים לשאלה הראשונה: מי את? מה המסר

שאת רוצה להשמיע ומי הולך לשמוע אותו?

 

בחירת קהל היעד שלך תלויה כמובן בסגנון שלך, ועם הזמן תדייקי יותר למי את פונה,

מיהו הקהל שלך. כבר בתחילת הדרך שלך כדאי לדעת מיהו הקהל, כי יהיה לך יותר

קל למצוא את הדרך אליו כשאת יודעת למי את מכוונת.

 

לרכישת הספר המלא
לחצי כאן
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