
 

 

 

 משנת חיים  לא רק מקהלה. הזמיר היא חוויה -הזמיר

 .יפיפייהמוסיקה  יוצרים •

        ת שלהן הזמיר היא רשת מקהלות הפרוסות ברחבי ארה"ב וישראל, אשר נפגשות לחזרה שבועית בקהילו

צחים המוכשרים  לליטוש רפרטואר הקונצרטים המלא תחת שרביטם של המנ ומתכנסות יחד אחת לשנה

 לא רק מוסיקה אלא הרבה יותר...  שלנו. אבל הזמיר היא

 

 רוכשים חברים.  •

פעילויות הזמיר מעניקות לנוער יהודי מרחב בטוח ותומך למפגשים עם בני נוער יהודיים מקרוב ומרחוק.  

 ברתית והזמיר מספק כאלו בשפע.זה לא סוד שבני נוער אוהבים פעילות ח 

 

 בונים אופי. •

בה. בני הנוער שלנו לומדים את ערכם  ואנחנו לוקחים זאת ברצינות ר -אנחנו בונים זהות ומנחילים ערכים

 של עבודה קשה, דייקנות ומוכנות. הם לומדים כי יש ערך רב בתרומת היחיד לקהילה הרחבה. 

 

 מטפחים כישורי מנהיגות.  •

סניף מקומי בנוי כך שהחברים   כלזדמנות לטפח את כישורי המנהיגות של חבריו. הזמיר מנצל כל ה

את קליטתם. לכל סניף נציגים ביוזמת מנהיגות הנוער  הצעירים ומלווים  את המצטרפים יםמקבל הוותיקים

שותפים   כמן כן, נציגי הנוער. קהילת הזמר המקומיתמיר אשר תומכים במצטרפים החדשים לשל הז 

 . בכינוסים השונים ברחבי ארה"בת הפעילות החברתי תוכניתלתכנון 

 

 

 



 כבוד הדדי. •

, כולנו גוון רחב של קולות.  אך בסופו של דברבמקהלות שלנו מ  -חילונים ודתיים, מאמינים וספקנים

כבוד לכל ומטפח הבנה הדדית, תוך  יהודים, ואנחנו שרים בהרמוניה ובקול קולקטיבי אחד. הזמיר דוגל ב

 המאחד ולא המפריד.ש על גד

 

 ישראל. •

בונים ומחזקים את היחסים החשובים שעל יהדות אמריקה לקיים עם מדינת ישראל. ישראל נמצאת   אנו

האיתנות  אני שרים עליה, מתפללים לשלומה ולומדים להכיר אותה דרך החברויות  במחשבותינו תמיד,

 יוצרים עם זמרי הזמיר בישראל.  שאנו

 

 קהילה יהודית. •

למתן הזדמנות לנוער יהודי לבטא את יהדותו וליצור חיבור אינטימי יותר לעם היהודי.  יביםמחואני 

שיישמע ויעבור   מנת-סיקה של העם שלנו בקול רם וחזק עלהמטרה שלנו? לבסס ולהנציח את המו

 .לדורות הבאים, יחד עם הכרת המסורות שלנו וכישורי המנהיגות הנחוצים לנוער שלנו להצלחתם בעתיד

 

מעניקה למאות  ה,  זמיר למקהלות, הנה תוכנית מיסודה של קרן העולמיתהיהודית  המקהלה התיכוניתהזמיר,  

תלמידי תיכון יהודים הזדמנות ייחודית לשיר מוסיקת מקהלה יהודית, לבנות קהילה, לפתח כישורי מנהיגות  

שנים  -הצעירים מחויבות רבתולהתחבר לתרבות יהודית. התוכנית האיכותית והמובנית מנחילה למשתתפיה  

 מעורבותם ביהדות בעתיד. ולמוסיקה שלה ומניחה בסיס איתן ל לתרבות היהודית

והזדמנות ליצור קשרים  ייחודית המגשרת בין זרמים מעניקה לבני נוער חוויה  חוצה גבולות ומיר ז התוכנית של  ה 

אשר   ,ח מוכשרמנצ  להדרכה שלשל סניפי הזמיר זוכה מערך המתרחב  בחזקים ולקדם מטרה משותפת. כל חבר 

 יהודית מטפחת את הדור הבא של זמרי המקהלה.  מחויבותו לרמה המקצועית הגבוהה ביותר של מוסיקה

 

הוקמה על ידי המנצח מתי לזר ומקדמת את מוסיקת המקהלה   (Zamir Choral Foundation) למקהלותזמיר  קרן

 לל. בעקבות הצלחתה של מקהלת זמיר,והמשכיותה ולחיים יהודיים בכ היהודית כהשראה לתרבות יהודית

ון אמריקה, הרחיב מר לזר את חזונו מעבר לפעילות מקהלות בודדות  ציונית הראשונה בצפ-העבריתהמקהלה 

 למערך שלם המטפח זהות יהודית על בסיס נרחב המגשר בין דורות וזרמים.

משמשת כבסיס למערך הולך וגדל של  למוסיקת מקהלה יהודית,  , היחידה מסוגה המוקדשתלמקהלות זמיר קרן

למקהלות  זמיר  קרןמקהלות, זמרים ומוסיקה יהודיים. דרך הפעילות המוסיקלית, החינוכית והחברתית הענפה, 

יוצרת עולם חדש של מוסיקה יהודית ותרבות יהודית ומגדלת את הדור החדש של המוסיקאים היהודים לעכשיו 

 ולעתיד. 

 

אמריקה. בכישרונותיו הנדירים כמנצח וכפרשן -מאחורי תנועת המקהלות היהודיות בצפון המניעלזר הוא הכח  מתי

וחזונו הם שהולידו  מנהיגותו לזר קהלים ברחבי היבשת לגבהים חדשים של חוויה.מר של מוסיקה יהודית, מרים  

הלות  יחתה של שירת המקהלה היהודית, והרכבי מק קרן זמיר למקהלות, אשר ממשיכה לטפח את צמ את 

מוסיקת המקהלה היהודית,  מבוגרים רבים הוקמו בהשראתו  ברחבי ארצות הברית. בנוסף לפעילותו בתחום 

פאסו, -התזמורת הסימפונית אל  ,ר הופיע כמנצח אורח של התזמורת הסימפונית האמריקנית מאסטרו לז

מופיע  ינייה. מר לזרזמורת הסימפונית רעננה וכן בפסטיבל המוסיקה ראבהתזמורת הקאמרית מילווקי, הת



רנגי הול, לינקולן סנטר אבקביעות עם גדולי החזנים של דורנו, ומזה ארבעה עשורים מארח מופעים וקונצרטים בק

 ואולמות קונצרטים מרכזיים נוספים ברחבי ארצות הברית. 

קרב  בות רבות מקיים הרצאמר לזר שימש כחבר סגל באוניברסיטת קולומביה והסמינר התיאולוגי היהודי, והוא 

קהילות ואוניברסיטאות ברחבי ארצות הברית. בנוסף לאלבומיו עם מקהלת זמיר, לזר עובד ומקליט עם אמנים  

 ,Chants Mystiqueעם החזן אלברטו מזרחי,   Chants Mystique I and IIחשובים רבים. הקלטת אלו כוללת את 

Birthday of the World I and II   עם ההרכב הקוליWestern Wind Vocal Ensemble   וכן אתSongs for 

Jerusalem  חתן פרס נובל אלי ויזל.   מאת, הכולל קריינות מיוחדת 


