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 ויעדים מטרות

 מטרתו אשר, רווח מטרות ללא, חדש התנדבותי מפעל הינה, "לדורותיו העברי הזמר ולהנחלת לשימור העמותה – עד-שיר"

 המייסדים מדור החל, לדורותיהם העברי רהזמ ומבצעי יוצרי של היסטורית-התרבותית המורשת את ולהנגיש להנציח, לשמר

 .ההמשך דורות בקרב אלה לאומיים ברזל צאן נכסי של הנחלתם למען, אלה לימינו ועד
 

 :שלהלן הפעילויות את, היתר בין, כוללת זאת על-מטרת
 

 .רשמי יםלימוד כתחום והטמעתו ,נוספות חינוכיות ולמסגרות החינוך למערכת ומורשתו העברי הזמר נושא של החזרתו .א
 

 י"ע מתבצע השימור. ההיסטוריה של האשפה בפח וייעלם ייאלם בטרם, העברי הזמר ראשית של ושימורו הצלתו .ב

. והיצירות המבצעים, היוצרים על רקע וסיפורי היסטורי מידע הטמעת תוך, דיגיטלי היצירות המקוריות לפורמט המרת

 חיים ותחנות יסוד אבן המהווים, מופלאים שירים של םרבי ובאלפים, ומבצעים מלחינים, משוררים במאות מדובר

. העברי הזמר של מבטו מנקודת וקיומה הקמתה, שבדרך המדינה תולדות את ומאירים ישראלי-היהודי הזמר בתרבות

 בכפר, בעיר וריקודים שירה בערבי, הנוער בתנועות, הספר בבתי רבים דורות והתחנכו גדלו העשיר התרבותי לאורם

 מדור היוצרים של שמרביתם רק לא. ונשכחת הולכת זאת עשירה זמר היסטוריית, הצער שלמרבה אלא.. .ובקיבוץ

 מתקדם התפוררות במצב נמצאות, רבים עשורים לפני שהוקלטו, שיריהם רצועות שגם הרי, לעולמם הלכו המייסדים

 .חשוכים בארכיונים ומתכלות
 

 כך, עכשוויים מובילים אמנים י"ע מחדש הקלטתן מצעותבא, הזמנים מכל העברי הזמר של קלאסיקות חידוש .ג

 .שבינינו לצעירים גם ותונחלנה" תדברנה"ש
 

 .אור ראו ולא נחשפו לא שמעולם, התקופות מכל העברי הזמר יוצרי גדולי של מולחנות יצירות אלפי של הקלטה .ד
 

 ותחקירי מאמרים, היתר בין, יכיל האתר. העמותה של יעודי באתר, האינטרנט י"ע הרחב לציבור העברי הזמר הנגשת .ה

 .לדורותיו העברי הזמר בתחום" עומק"
 

  .הישראלי השירים ספר יצירת .ו
 

 . הפעילות למימון מגוונים ממקורות משאבים וגיוס איתור .ז
 

  אודות על

 .2102 מאי במחצית העמותות רשם אצל ונרשמה הוקמה" עד-שיר" עמותת
 

 ( 2 י/לחצ    1 י/לחצ:    אורי לשמן' על דר)                            .     ומרצה מנצח ,מלחין, לשמן ריאֹו' דר הינו האמנותי מנהלה
 

 לרשות. ועוד עסקים אנשי, ד"עו, ההתנהגות למדעי פרופסור, בדימוס שופט ביניהם, חברים 8 םנמני העמותה מייסדי על

 - ובעיקר, אישית כספית הנאה טובת כל ללא, מנהלים שכר ללא, מלאה בהתנדבות פועלים כולם. חשבון-רואה עומד העמותה

 .הרעיון בחשיבות חזקה אמונה מתוך
 

 מעורבות בקהילה

 וערכי העברי הזמר בין מחדש לחיבור ביותר המשמעותיים מהאמצעים כאחד החברתית במעורבות הרוא "עד-שיר" עמותת

 .20-ה במאה הישראלית לחברה הציונות
 

 רציף שרקלקיים  העמותה בכוונת ,רשמי לימודים כתחום ומורשתוהזמר העברי במקביל לפעילותה להחזרת , במסגרת זאת

 והרצאות מופעים, חינוך תוכניות ליזום מנת על ,פורמאלית הבלתי החינוך במערכת שונות מסגרות עם וכן החינוך משרד עם

 .בתחום, בפני תלמידים
 

 חדשים למצטרפים קריאה

, מליבו ובעיקר, מניסיונו, מכישוריו, מקשריו דרך בכל לתרום ונכון מתאים עצמו ורואה, העמותה מטרות לו שחשובות מי כל

 .חברכאלינו  להצטרף מוזמן – לקידומן
 

, בלב שיר ועם משולבים בכוחות, יחד לפרוץ נוכל כך, יתרחבו ושורותינו יגדל חברינו שמספר ככל. לסיועכם זקוקים אנו

 .העמותה של ההיסטורי מפעלה מימוש - אחד שכיוונו, ומהנה ארוך למסע
 

 תקשורת פרטי

 :עם קשר ליצור מוזמנים הנכם
 

 shir.ad.amuta@gmail.com 1581030-132 ירוחמי אתי
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