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 שנה 120 לפני -  בזמן אחורה אתכם אקחבפתח דבריי לאורחים הנכבדים ולחברי הועדה.  טוב ערב       
 ואל טל אל" השיר הוא, הכהן אליהו פי על, ומעולם מאז שהוקלט הראשון העברי הזמר שיר .יותר וקצת
 אהוב היה השיר. שפירא שרה בשם ציון חובבת עברייה משוררת 19-ה במאה שכתבה שיר", מטר

 כינור"ב היתר בין, רבים בשירונים והתפרסם) גורדון לייב יהודה( ג"יל ועל ביאליק נחמן חיים על במיוחד
 להמנון הפך" מטר ואל טל אל. "המאה בראשית ישראל בארץ אור שראו הראשונים השירונים אחד", ציון

 יהיוהשנ הראשונה העלייה אנשי גם, מקום בכל, התקווה עם יחד, אותו שרו. רבות יהודיות בקהילות
 הפופולריות ולמרות, זכר לה אין, אבדה, 1892 משנת, ההקלטה. בציון ודמעות דם והספיגו, ישראל בארץ
 זמרת השיר את שרה חודשיים לפני שערכנו ֶזֶמֶרֶ�ת באירוע. מאז מחדש הוקלט לא הוא השיר של הרבה
 בימים. השיר את הכיר לא מהם שאיש, זמר יודעי אנשים 300 של קהל בפני, אשד נגה, שלנו הבית

 העברי הזמר לשירי המקוון הארכיון, ֶזֶמֶרֶ�ת לאתר לעלות צפויה הזה הביצוע של הקלטה הקרובים
 מראשית בעברית שהושרו שירים 5,000-מ יותר של שונות הקלטות 10,000- כל ולהצטרף, המוקדם
   .המדינה קום שלאחר הראשונות לשנים ועד הציונות

  [נגה אשד עולה ושרה את השיר]        

, וממערב ממזרח שונים בסגנונות, שירים של בלום אוצר הוא המוקדם העברי הזמר שירי מאגר       
 מהצלילים גם ומושפעים יחד והמערב המזרח את המשלבים ,ישראל בארץ שנוצרו ייחודים ובסגנונות
שירי אהבה, , ילדים שירי. הסמוכות מהארצות וזרמו הערבים המקום תושבי אצל שהתנגנו המקומיים

 שירי, חול שירי, ריקוד שירי, חג שירי, עממיים שירים, משוררים שירי, אמנותיים שיריםמולדת, , נוףשירי 
 ומשאלות התקוות, התחושות ועד והפוליטיים הביטחוניים האירועים למן. שיר פה נכתב אירוע לכל. קודש
 אבני הונחו, ח"לתש ח"תרל שבין השנים בשבעים, הכהן אליהו שכתב כפי. השירים אל שחלחלו הלב

 השתקפה. מישראל אדם של הזהות ממרכיבי לאחד היו העברית הלשון ולצד, העברי הזמר של השתייה
  . כולה הישראלית ההוויה בזמר

 ולא ישנים שירים מספר על באינטרנט מידע לחפש ניסיתי שנים 10 לפני :בזמן נוספת קפיצה       
 היה ולא יוטיוב אז היה לא. בבוקר בחמש שבת וםבי ל"צה בגלי ששודרה בתכנית ששמעתי מוכרים
 שעסק 'תפוז' באתר לפורום הגעתי. העברית ויקיפדיה גם כך, דרכו בתחילת היה 'שירונט' אתר, פייסבוק
 היו וכמוני האלה הישנים לשירים משיכה שגילו חברים כמה עוד בו לפגוש שמחתי.  ישראלית במוסיקה
 -  השירים מחברי על אמין מידע לא, הקלטות לא, ברשת נגיש חומר אז היה לא שפשוט מכך מתוסכלים

 של קטן מספר. לדבר מה אין בכלל ויזיהוטל על, אזוטריות בשעות הושמעו הללו השירים ברדיו גם
 למורשת העמותה פרויקט בזכות( המוסיקה בחנויות אז נמכרו המוקדם העברי לזמר המוקדשים דיסקים
, יהודה בן נתיבה של מתכניתה, מהרדיו שירים בעצמנו הקלטנו. וזהו) היימן נחום, ה'נחצ של העברי הזמר
 לציבור לחזור צריכים האלה שהחומרים לנו ברור היה. ההקלטות את בינינו ושיתפנו mp3-ל אותם המרנו
 לשכנע הצלחה ללא שניסינו ולאחר, היכרות ערכנו, נפגשנו. עלמויי הם אחרת, ברשת נגישים ולהיות
. בעצמנו זאת ולעשות לדרך יחד לצאת החלטנו, אינטרנט אתר להקים מובילים וחוקרים ציבוריים גופים
 הנגשה, להצלה, ֶזֶמֶרֶ�ת פרויקט את הקמנו התלהבות הרבה עם אך תקציב ובאפס, ושיטתי רציני באופן
  . המוקדם העברי הזמר של והנחלה

 לשירי מקיף לארכיון מאוד מהר הפך שהקמנו האינטרנט אתר) לציפיות בניגוד אך( השמחה למרבה       
 ולהאזין לקרוא יכול המעוניין כל בו - ולהנגשה להצלה שזיהינו הצורך על וענה, המוקדם העברי הזמר
 לנו להעביר החלו מוזיקה וחוקרי אספנים, התקופה בני יוצרים של ילדיהם. באתר התכנים לכל בחינם

 את, המבצעים את, השירים את שנתעד, לאתר אותם שנעלה וביקשו ותמונות סלילים, תווים, מחברות
 את ומצאנו חובבנית בצורה דיגיטציה שעברו גלם ובחומרי בביוגרפיות הוצפנו. והמשוררים המלחינים
 מנהלים, דענותיומ מחשבים, הנדסה, חינוך, ובלשנות לשון -  שונים בתחומים מקצוע אנשי, עצמנו

 הן רבים אתגרים עם התמודדות הדורש עשיר תוכן אתר המפעילה הציבור לתועלת חברה בהתנדבות
  . והמידעני המשפטי, הכספי, הניהולי, התוכני בצד והן הטכני בצד



 בניקוד כלל בדרך, במלואן השיר מילות ובו שיר דף באתר פתחנו י"בא שהושר עברי זמר שיר לכל       
 שרו פינה ובראש כך אותו שרו בדגניה, (שונים נוסחים יש רבים לשירים עממיים בשירים כמקובל. מלא
 לצד. אספנו אשר השונים הנוסחים את מביאים אנו השיר של הראשית הגרסה שלצד כך), אחרת אותו
 שזכויות ולמה לאתר שהצלחנו למה בהתאם שונים ביצועים של להקלטות קישורים מופיעים השיר מילות
 חורקות, מקוריות, אותנטיות הקלטות, חדשות- מקצועיות הקלטות: להנגיש לנו מאפשרות היוצרים
 כך ועל( תיעוד לצרכי במיוחד שנעשו שדה הקלטות או, ותקליטים מסלילים דיגיטציה שעברו וקופצות
 והפניה השיר על סיפורים, רלוונטיים צילומים, תווים גם יש באתר מהשירים לחלק). בהמשך ארחיב
 גם כולל האתר). הלחן לאותו שנכתב אחר לשיר או, השיר לאותו שונה ללחן למשל( קשורים לשירים

 אקדמיות מחקר עבודות עשרות מלא בטקסט מנגישים אנו" נוסף עיון" ובפרק היוצרים של ביוגרפיות
 המחקר מעבודות בחלק. דוקטורט ועבודות תזות, המוקדם העברי הזמר בתחום האחרונות בשנים שנעשו
  . מרכזי מחקר כלי שימש ֶזֶמֶרֶ�ת אתר הללו

 השירים על מידע ועוד שירים ועוד עוד מתגלים יום מדי ועדיין השירים 5000 סף את כבר עברנו       
 שלא למרות שנים עשרות במשך ומושרים מאוד נפוצים היו רבים ששירים משתבר. מצטבר שבאוסף
 החיים מעטים של בזיכרונם רק כיום נמצאים שהם כך, מוקלט בביצוע או תווים גבי על נשמרו ולא תועדו
 - אינפורמנטים מפי אמצעי בלתי באופן שירים לתיעוד  פרויקט- בתת פתחנו, לפיכך .עדיין אתנו

 ֶזֶמֶרֶ�ת מתנדבי נפגשים, וידאו ובמצלמת הקלטה במכשיר חמושים. שאימצנו הלשוני בחידוש" זמרדעים"
, הוריהם להם וששרו בילדותם ששרו שירים עדיין שזוכרים היישוב מתקופת הוותיקים אחרוני עם

 באתר אצלנו שמתועדים רבים זמרדעים. עדיין תועדו לא שחלקם, הללו השירים את מפיהם ומקליטים
 שבנסיבות, ולשיר לאדם חי כרוןיז מהווה לאינטרנט והעלאתה ההקלטה ותיעוד לעולמם בינתיים הלכו

  .איתו יחד העולם מן והולך נשכח היה אחרות

 מהרפרטואר להנאתם ביחד לשיר המתכנסות, מגוונות קהילות האתר סביב נוצרו, השנים עם       
: שונות במשימות לסייע מציעים שונים מתנדבים. שלהם המקצוע שבתחום נושאים לחקור או שבאתר
 מוסיקה מספריות חומרים ממפה אחר מישהו, הפייסבוק דף את עבורנו מנהלת אחרת, מנקדת אחת
, החיפוש מנוע את לשפר, האתר את לפתח הזמן כל המשכנו, לגייס שהצלחנו לתקציבים בהתאם. בעולם
  .  ועוד ניידים למכשירים נגן, רדיו ערוצי, נושא תגיות הוספנו

, אשד לנגה חברנו, בעם והנחלתם השירים הפצת, עצמנו על שלקחנו הנוספת המטרה להגשמת       
 ברחבי) בציבור שירה( רבים שירת מפגשי חודשים לכמה אחת יחד עורכים אנחנו היום ועד 2007 ומשנת
 שההכנסות, באירועים. המדינה קום לפני שנכתבו שירים היהנשי מתהום ומועלים מושרים בהם, הארץ
 אותם מחזירים, שאבדו השירים את" לציבור מחזירים" אנחנו, לפעילותנו עיקרי מימון מקור מהוות מהם

 בין -  וחיבור -  חיכוך ויוצר המפגיש, חדש תרבותי ובהקשר, בציבור, במקור שהושרו כפי, הציבורי למרחב
  .להווה עבר

, תקציב וללא שכר ללא, מתמשכת פעילות של עשור כמעט אחרי. ועדיין. לוהכ ולמרות. זאת ובכל       
 העברי הזמר שירי. במוזיקה שעוסקים מכם מי גם. הפרויקט על לכן קודם שמעתם לא, מניח אני, רובכם
 ביצועים מקליטים ולא המאגר על עטים לא זמננו בני וזמרים זמרות. צ"בגלגל מושמעים לא המוקדם
 אנו. המפעל קיום להמשך תרבות תקציבי הסטת על נלחמת לא רגב מירי. מודרניים בעיבודים חדשים
 התרבות ממנהל בעבר שקיבלנו צנועה תמיכה. בה מטלטלים כורחנו ובעל, קטנה תרבות למלחמת עדים

 לנו אין( מקוון בארכיון עוד מכירים שלא לתמיכה הקריטריונים שינוי עקב בוטלה) הארכיונים מחלקת(
, מנגד). החדשות התקנות שדורשות כפי", רץ מטר"ב לספור שאפשר מקור חומרי לנו ואין", קבלה שעות"

 רבים זרמים. רבות שידור ולשעות לתורמים, לתקציבים, מהממסד לחיבוק זוכה והתפילה הפיוט עולם
 מקום עדיין ניתן לא, ברובו" חילוני"כ הנתפש, המוקדם העברי לזמר וגם, מושתקים או נרמסים אחרים
 סוכנות שירי, מגויסת אמנות של ייצוג, ערך פחות בו הרואים יש, פופולרי מאוד לא אנר'ז זהו. ראוי
 תרבותית תמונה אוצר הוא, וכול מכול הזה ברפרטואר יש - כאמור אך. מהם להתנער שיש יניקים"מפא

 אנו לאן לדעת" כדי, הציבורית בספירה נוכח שיהיה חיונית חשיבות ויש", באנו מנין" של ועניפה עשירה
  ולשיח ביקורתי. ,דעת והרחבת פלורליזם, לסובלנות מקורנוכחותו עשויה להוות ", הולכים

, ולחוקרים למוזיקאים, ולתלמידים לגננות, הרחב לקהל ולהנגישם שירים לאסוף בעיקר רצינו, נכון       
 בהם יעשה האמנם. תשתית יצרנו, הצלחנו בזה. לו חסרו והם השירים את שהכיר הציבור ולהנאת



 בשנות צברתי, כמידען. ארוכה הדרך? הציבורי למרחב ויחדרו יעמיקו? הבאים לדורות גם יועברו? שימוש
 במקביל, לעתים והשוחק המתיש, השוטף ובניהולו הפרויקט בהקמת רב וניסיון ידע ֶזֶמֶרֶ�תב התנדבותי
 רואים אנו האחרונות בשנים, כך או כך. זו לתחושה מצטרפים לצוות שחבריי מניח אני. הסדירה לעבודתי
 בהם, באינטרנט תרבות מורשת של ההנגשה לתחום ומתוקצבים ציבוריים גופים של מבורכת כניסה

, הייחודי לפרויקט יאפשר שהדבר בתקווה שכאלה גופים עם הקשר את לחזק נשמח. הלאומית הספריה
  .לדורות הפעלתו להמשך הדרוש הגב את" מלמטה" ונבע חיים בכוחות שצמח

 משותפת בנסיעה, שבתות מספר לפני. הגן בגיל ילדה וגם, 90 בת סבתא לי ישאנקדוטה לסיום:         
 חלון על(" בווילנה מילדותה בשיר פתאום נזכרה, גננת שהיתה, סבתי. ילדים שירי שרנו, משפחתי למפגש
, ֶזֶמֶרֶ�ת באתר השיר את ומצאתי חיפשתי הערב באותו. היכרתי שלא), אלתרמן יצחק של" ציפור עמדה
 השירים ליתר בטבעיות והצטרף מהר אותו שקלטה, השיר את לבתי ושרתי חזרתי השבוע ובמשך

 השיר של הרחב לציבור והנגישות הזמינות). "נחמד פרפראלו שירים מהתכנית " כרגע( עליה האהובים
 חיבורים שיוצר דורי- בין גשר ולהוות חדשים חיים לקבל להם מאפשרים, ֶזֶמֶרֶ�ת באתר אחרים ורבים הזה
 ילדה של בקולה שנפגשים, דור-בן לדתיה אלתרמן יצחק בין, לנינה סבתא בין, שכאלה ומפתיעים יפים
  .קטנה

, כהן אביתר: הפרס את איתי שחולקים ובהווה בעבר ֶזֶמֶרֶ�ת צוות לחברי השותפות על גדולה תודה        
ולכל מי שלוקח  אשד לנגה .פז ברקאפרת יצחק, , בורשטין שי, לוי זיוה, אפפלבאום אביבית, נחמן גלי

 שמצאו על פינקלר ולמשפחת הפרס ועדת לחברי תודהחלק פעיל בתיעוד השירים, הנגשתם והפצתם. 
 הפרויקט פעילות להמשך הפרס את לתרום בוחרים וחבריי שאני כמובן. לפרס ראויה פעילותנו את

  .הבאים בפרויקטים ובהצלחה ,תודהשוב,  . ולפיתוחו

  זוהר- יאיר אבן

 


