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בנר ראשון של חנוכה תשס " ה (  8בדצמבר  ) 2004עלה לרשת האינטרנט  ,בגירסת הרצה  ,אתר

" הזמנה לפיוט "  .את הקמת האתר יזמו קרן אבי חי במחשבה משותפת עם מר יוסי אוחנה ,
מנהל " קהילות שרות"  ,ובשנה האחרונה הוא נבנה בעזרת צוות בין-תחומי בניהולו של מר
יאיר הראל ,במסגרת עמותת " סנונית " לקידום החינוך המתוקשב ובתמיכת קרן אבי חי .
האתר בא לעולם בזמן שהמודעות לכוחן ולחשיבותן של מסורות הפיוט לאדם ולתרבות ,
בישראל בפרט ובעולם היהודי בכלל  ,גדלה והולכת ; מסורות אלו היו חבויות זה זמן רב ורחוקות
מהאוזן של חלקים גדולים מהעם היהודי .המטרה הראשונה של האתר היא לאפשר גישה נוחה ,
אמינה ואיכותית  ,לכל מתעניין ומתעניינת  ,אל עולם הפיוט המושר בקרב כל עדות ישראל.
ליבו של האתר הוא מאגר הפיוטים והלחנים  ,שכיום יש בו מעל מאה פיוטים מפורשים

וכמאתיים וחמישים הקלטות .מכל פיוט נפתחים שערים רבים  ,והאתגר של " הזמנה לפיוט "
הוא להצליח לבטא את המכלול העשיר אשר רק בחיבור של כל מרכיביו מתקבלת החוויה

השלמה  :המילים והלחנים ופירושם  ,הביצועים השונים והמגוינים שיש לפיוטים  ,מדרשי הפיוט ,

מבואות היסטוריים  ,התבוננות בת הזמן על מקומו של הפיוט בימינו  ,ועוד .
שאיפת צוות האתר  ,היא לרכז במקום אחד מבחר בעל משמעות של פיוטי כל העדות
באופן שימחיש את האופי הרב  -גוני והרב  -תויבותי הקיים במסורת היהודית  ,ולהפוך את האתר

לבית הבין -לאומי של הפיוט  .עד סוף שנת  2005הכוונה היא להציג כמאתיים וחמישים פיוטים
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הקלטות  ,ולהמשיך בכך בשנים הבאות.

לצד איסוף של חומר קיים ועיבודו בצורה שתתאים לאופי האתר  ,צוות האתר מפיק
הקלטות חדשות של מיטב המבצעים של פיוטי העדות השונות וכן חומר עיוני רב  .מפעילי
האתר שואפים כי הוא יהיה בהדרגה מרכז מידע לכל המתרחש בארץ  ,ואף מחוצה לה  ,בתחום
הפיוט  ,ויתקיימו בו חוגים  ,סדנאות  ,מופעים  ,כנסים וכדומה .
צוות האתר עומד בקשר עם מערכת החינוך  ,על מנת שהאתר יהיה שימושי למרב המסגרות
ויוכל לסייע במילוי החלל הקיים בתחום  .מלבד זאת  ,האתר משמש גם כאתר הבית של " קהילות
שרות "  ,ובכך הוא ממחיש את הקשר שבין העולם התאורטי להנחלה המעשית של הפיוטים .

את האתר מלווה ועדה אקדמית וועדת הייי ,ואלו חבריה  :מר יוסי אוחנה  ,ד " ר מאיר בוזגלו ,מר
עזרא ברנע  ,מר אליהו פיקת  ,הגב ' קארן וייס  ,מר רן זעירא  ,פרוש אפרים חזן  ,מר דרור יהושע  ,פרופ'

אדווין סרוסי  ,פרופ' חביבה פדיה  ,ד" ר גילה פלאם  ,מר אלי קנאי  ,ד " ר יעל שי ופרורי אביגדור שנאן.
האתר זוכה לשיתוף פעולה מבורך עם מוסדות ואנשים אשר עוסקים במורשת המוסיקלית
והפואטית של עדות ישראל מזה שנים רבות  ,ואשר ניאותו להעמיד לרשות האתר חומרים

מפונים וידע רב אשר הצטבר ברשותם  :מכון רננות  ,הפונותיקה הלאומית  " ,האחים אזולאי " ,
המרכז לחקר המוסיקה היהודית באוניברסיטה העברית  ,בית התפוצות  ,מכון בן צבי  ,קהילת
יוצאי ארם צובא בניו יורק  ,מרכז מורשת יהדות בבל ,אנסמבל " היונה "  ,מר רפי איש רן  ,אנסמבל
" שחרית "  ,הפייטנים  -חיים לוק  ,משה חבושה  ,אהרון עמרם  ,בנימין נחום  ,מימון כהן  ,דוד
מנחם  ,רוני איש רן  ,משפחת שלום צברי  ,מכון עובדיה לקידום השירה התימנית  ,משפחת יאיר ,

מר עמרם מועלם  ,משפחת זלבסקי  ,משפחת בן -ארזה  ,ברוך ברנר  ,יהושע רוכמן  ,ועוד חברים
יקרים שקצרה כאן היריעה מלפרטם  ,אשר בזכותם יכולים אנו להביא בפני הציבור מגוון רחבי ,
עשיר ואיכותי של הקלטות .יוצרי האתר שואפים להרחיב את המעגל וישמחו לכל שיתוף פעולה .
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