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מוזיקה

דורון אורסיאנו-ויטנר
)במקור  הרצליה  תושב  חסיס,  יואב 
מכרמיאל( הוא זמר, מלחין וכותב שירים 
מוכשר. בימים אלה הוא הוציא סינגל שאותו 
הוא מקדיש לאמו: "כתבתי לה את השיר כדי 
שהיא תזכור שגם אם עכשיו מאוד קשה – 

עוד מעט הכל ישתפר".
חסיס, שמלמד מוזיקה ופיתוח קול, מופיע 
עם השירים שלו ובהופעות של שירה בציבור 

ומנחה הרכבים קוליים. 
הוא כתב שיר לאמא שלו כדי לחזק אותה 
ולתת לה כוח: "היא מאוד אוהבת לצייר, ומאוד 
אוהבת את הקיץ, ולכן פתחתי את השיר בשורה 
'קיץ, והמכחול על השולחן'. השיר הזה נכתב 

באמצע החורף, בתקופה שבכלל לא הייתה לה 
אפשרות לצייר. זה היה אחרי שאיבדנו את אבא 

שלי, שחלה ונפטר מסרטן".
לדבריו, "אחרי שהוא נפטר, היא ניהלה את 
העסק המשפחתי ובעיקר ניסתה להשאיר את 
הראש מעל המים ולא לטבוע בתוך הלחץ. כל 
מה שהיא רצתה זה שהתקופה הרעה שלה תיגמר 
כבר, שהבעיות העצומות שהיא התמודדה איתן 
ייפתרו, והקיץ שלה יגיע. אז כתבתי לה את 
השיר, כדי שהיא תזכור שגם אם עכשיו מאוד 

קשה – עוד מעט הכל ישתפר".
חסיס עבר מסע ארוך עם השירים באלבום 
הבכורה. "הרבה לפני שהקלטתי אותם, התחלתי 
להופיע איתם", הוא אומר. "תוך כדי ההופעות 

עיבדתי את השירים, שיניתי אותם וראיתי איך 
הקהל מגיב. הנגנים שלי הם שותפים לחיפושים 
והתלבטויות, ואין תחליף לביקורת ולרעיונות 
שהם נותנים. הם חברים קרובים שלי וליצור 
יחד איתם זאת זכות גדולה. אני מקבל מזה 

המון".
לשלב של ההקלטות באלבום הוא הגיע 
בהרגשה שהכל התבשל כמו שצריך. "תהליך 
העבודה עם המפיק ראובן חיון היה נהדר", הוא 
מספר. "הוא גם מוכשר בטירוף, וגם בן אדם 

פתוח מקסים. היה פשוט כיף לעבוד איתו". 
האם עתיד לצאת עוד סינגל מהאלבום?

"אני מתכנן להוציא עוד שני סינגלים מתוך 
האלבום – שבעה בסך הכל. הרעיון הוא להגיש 

כמה שיותר שירים לאנשי התקשורת וכמובן 
גם לקהל, בתקווה שאחד מהם יתקבל בחיבוק 
חם על ידי האנשים שמחליטים בתחנות הרדיו".

לנגן מהלב
תוך כדי ההופעות הראשונות כתב חסיס 
את שיר הנושא של האלבום: "בנאלי". "זה 
שיר שהוא בלדה על מימוש עצמי. יש בו מצד 
אחד התרגשות עצומה על כך שאני סוף סוף 
מבטא את עצמי ועושה את מה שתמיד חלמתי 
לעשות. מצד שני, יש פחד גדול שזה לא יזיז 
לאף אחד. כדי לממש את עצמך אתה צריך 
סביבה שתכיל את זה. שתרצה לשמוע אותך, 
שתרצה להקשיב לביטוי שלך", אומר חסיס 
ומוסיף: "בתוך התהליך של הופעות ויצירת 
מוזיקה – הסתכלתי ימינה ושמאלה וראיתי עוד 
כל כך הרבה זמרים שחולמים לפרוץ ולהצליח 
ולא מצליחים. זה נורא מפחיד! אז אני מנסה 
לדייק את מה שהכי מיוחד בי, את מה שמבדיל 

אותי מכל השאר כדי שיזכרו דווקא אותי".

מכל הלב והכיס
מהחברים  גדול  פרגון  מקבל  חסיס 
מפרגנים.  שלו  תלמידים  גם  ומהסביבה. 
הודעות  מקבל  הוא  החברתיות  ברשתות 
ותגובות מאוד טובות וזה נותן לו המון כוח. 
"קשה להסביר כמה זה משמעותי בשביל 
אומן לקבל את התגובות האלה", הוא אומר. 
"האישור הזה הוא הוכחה – שלא כתבתי את 
השירים סתם לעצמי, שהם מדברים לאנשים 
אחרים ומרגשים אותם. שזה לא סתם איזה 
השפעה  עם  יצירה  אלא  אישי,  תחביב 
חברתית - ושכדאי להמשיך להשקיע בזה 
הסינגל השלישי  והכיס. אחרי  מכל הלב 
פתחתי הד-סטארט כדי להשלים את הפקת 
האלבום ואנשים ממש נרתמו לעזור. זה היה 
מאוד מרגש לקבל את האהבה הזאת ולהצליח 

לגייס סכום יפה".
איך האלבום התקבל על ידי התקשורת?

"האלבום זכה לחשיפה יפה. התראיינתי 
להרבה תחנות רדיו ארציות ומקומיות וגם 

הופעתי בערוץ 2 עם הסינגל הראשון שלי".
חסיס. בדרך לדיסק ראשון
צילום: דקל אייזנברג

מה שהכי
מיוחד בי

הזמר יואב חסיס, יליד כרמיאל 
שמתגורר בהרצליה, הוציא סינגל 

חדש אותו הוא מקדיש לאמו: 
"כתבתי לה את השיר, כדי שהיא 

תזכור שגם אם עכשיו מאוד קשה – 
עוד מעט הכל ישתפר"

צילום: עידן מנחם


