
הכנס השנתי של עולם המוזיקה הישראלית

הפקולטה למדעי הרוח
המחלקה למוזיקה

המרכז לחקר השיר הישראלי 

גלי צה“ל

מושב פתיחה חגיגי

כנס "מי אני? שיר ישראלי!" 
הכנס הארבעה-עשר

קמפוס האוניברסיטה, אולם מינץ, בניין ס"ל (403)

יום ראשון, י"ז בסיון תשע"ז

 11 ביוני 2017, אוניברסיטת בר-אילן
בשעה 17.00

"העיר שחוברה לה יחדיו"
חמישים שנה למלחמת ששת הימים ואיחוד ירושלים

מושב פתיחה "קריה יפהפיה"
מושב הרצאות

"עיר כלה - שירים ופיוטים על ירושלים"
מופע מוזיקלי

יום שני, י"ח בסיון תשע"ז

מושבי הרצאות ואתנחתא מוזיקלית
הכניסה לאירוע הפתיחה ולכנס חופשית

מושב שלישי 

"שיר של אחרי מלחמה"
יו"ר: פרופ‘ תמר וולף-מונזון, המחלקה לספרות 

עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר יוסף פריאל, אוניברסיטת בר-אילן

תגובת הפזמונאות הישראלית לתוצאות 
מלחמת ששת הימים.

אורי הייטנר, פובליציסט, היסטוריון ואיש חינוך
כאן ביתי על הגולן – הגולן בזמר העברי, 

במלאת חמישים שנה להתיישבות בגולן
שירה: עופר גביש

צאלה רוזנבלט, אוניברסיטת בר-אילן
"יפי הבלורית והתואר"- שירי יום הזיכרון 

בשידורי הרדיו, אז והיום: האם שירי 
יום הזיכרון הקאנוניים, שעליהם גדלנו, 
הולכים ונעלמים מהתודעה הציבורית?

מיכל פרנקל, אוניברסיטת בר-אילן
הזמר העברי בשידור הציבורי

הפסקה

מושב רביעי

”מאין תבואה שירי“
יו"ר: יובל ניב, עיתונאי וחוקר מוזיקה ישראלית

טלי בצלאל-שושני
הקשר בין המוסיקה הבדואית למוסיקה 

הישראלית מימי ראשית הציונות ועד עתה
מוטקה שלף, מנהל ביה"ס לשירת מקהלה, 

מנצח מקהלות וחבורות זמר
עיבודים שהלכו לאיבוד

דודי פטימר, חוקר מוסיקה ואיש תקשורת
סיפורה של "דודיפדיה" – האנציקלופדיה 

המקוונת של המוסיקה הישראלית

סיום

תודות למסייעים במימון הכנס 
משפחת ספרא

לשכת נשיא האוניברסיטה
לשכת סגן הנשיא למחקר

קרן הקידום של אקו"ם לקידום, 
עידוד ותמיכה ביוצר וביצירה הישראלית

הועדה המארגנת
פרופ' איתן אביצור, ד"ר טלילה אלירם, 

תמיר בן צבי, יובל ניב, יורם רותם

 16.00-14.30

 16.15-16.00

 18.00-16.15

 18.00

המבצעים: זמרים, נגנים ויוצרים מן הפקולטה למוזיקה רב תחומית, 
באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים

מנהל מוזיקלי ומנחה: פרופ' מיכאל וולפה

”חייכי לי בשירים“
מופע זמר חגיגי ע"ש משפ' ספרא

הענקת אות הוקרה על מפעל חיים ליוצר והמבצע
שייקה פייקוב

בחסות נשיא האוניברסיטה 
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ

פארק האחדות ע"ש משפ' דהאן (#1501), אוניברסיטת בר-אילן
בשעה 20.00

הכניסה לציבור חופשית. לסידורי הכניסה ראו הזמנה מצורפת

        חנייה 

חנייה בחניונים הציבוריים. כל החניונים בתשלום.

1. חניון שער 10 (ספורט): רחוב מקס ואנה ווב מול מרכז  וואהל 

Waze: חניון שער 10 (ספורט), אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.

2. חניון מרכז וואהל : רחוב מקס ואנה ווב

Waze: חניון מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן 1401, 

גבעת שמואל

3. חניון כלכלה: ברחוב מקס ואנה ווב בצמוד לבניין כלכלה (504).

Waze: חניון כלכלה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן

אוטובוסים: 45, 68, 69, 70, 87, 140, 161, 164, 317, 400

12 ביוני 2017 , אוניברסיטת בר-אילן
בשעות 9.00 – 18.00



יום ראשון, י'ז בסיון תשע"ז
11 ביוני 2017 , אוניברסיטת בר-אילן

אולם מינץ, בניין ס“ל  (403)

התכנסות
דברי ברכה

"העיר שחוברה לה יחדיו"
חמישים שנה למלחמת ששת הימים ואיחוד ירושלים

פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר הועדה לתכנון ולתקצוב 
במועצה להשכלה גבוהה 

מושב פתיחה "קריה יפהפיה"
יו"ר : פרופ' יפה זילברשץ (יו"ר הות"ת)
אביבה סטניסלבסקי, מכללה ירושלים, 

מרצה בדימוס, האוניברסיטה העברית בירושלים
שירים מנקודות תצפית על ירושלים: הבדלי 

פרספקטיבה של מקום, זמן והשקפת עולם

ד"ר עמית ויינר, ראש המחלקה ליצירה רב תחומית, 
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

"ִעיר ַהְדָּמעֹות"- שירי ירושלים בזמר העברי,
2017-1967 

שירה: אייל שרף, זמר, שחקן וחזן 
ליווי בפסנתר: ד"ר עמית ויינר

הפסקה וכיבוד 
מופע מוזיקלי

"עיר כלה - שירים ופיוטים על ירושלים"
המבצעים:

 זמרים, נגנים  ויוצרים מן הפקולטה למוזיקה 
רב-תחומית באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים

מנהל מוזיקלי ומנחה: פרופ' מיכאל וולפה

יום שני, י"ח בסיון  תשע"ז
12 ביוני 2017, אוניברסיטת בר-אילן

אולם מינץ, בניין ס"ל (403)

התכנסות 
דברי ברכה 

פרופ' אלי שלוסברג, דיקן הפקולטה למדעי  הרוח, 
אוניברסיטת בר-אילן

 ד"ר אבי גלבוע, ראש המחלקה למוזיקה, 
אוניברסיטת בר-אילן 

פרופ' איתן אביצור, ראש המרכז לחקר השיר 
הישראלי

מר ירון דקל, מפקד גלי צה"ל
הרצאת פתיחה

פרופ' אדוין סרוסי, האוניברסיטה העברית בירושלים
הזמר העברי-סיפור אמריקאי

מושב ראשון

יו"ר: מר מוטי משען, ראש מערך הנשיא ויועץ בכיר, 
אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר עטרה איזקסון, אוניברסיטת בר-אילן
"אני ממשיך לשיר..." מאפיינים סגנוניים 

בשירתו של נחום (נחצ'ה) היימן
אסנת גולדפארב ארזואן, אוניברסיטת בר-אילן, 

מוסיקולוגית, חוקרת הזמר הישראלי
"שובי בת ירושלים": שירי ירושלים מאת 

נחום (נחצ'ה) היימן

סי היימן 
נחום (נחצ'ה) היימן: "איש השירים שלי"

שירה: סי היימן ואלעד שודלר

הפסקה

מושב שני

”עברית קשה שפה?“ השפה  בזמר העברי
יו"ר: ד"ר אבי גלבוע, ראש המחלקה למוזיקה, 

אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר סמדר כהן, יועצת לשון לתקשורת
"הכל זהב": לשון הזמר העברי ותפקיד הרדיו 
בהנחלת לשון הזמר – מחיים חפר ועד סטטיק

 ובן-אל תבורי
לימור שמחוביץ, מכללת אורות

השפה העברית בזמר הישראלי - זיקה בין לחן 
למילים

יעקב עציון, המכללה האקדמית הרצוג
רמזי פיוט בזמר העברי

הפסקת צהריים וכיבוד קל
אתנחתא מוזיקלית

"עם קול פעמונים"
יורם רותם עורך המוזיקה הראשי של גל"צ במפגש עם 

שולי נתן  לרגל חמישים שנה לשיר 
"ירושלים של זהב"

שירה: שולי נתן

17.30-17.00 
 17.45-17.30

  19.00-17.45

 19.30-19.00
21.30-19.30

9.00-8.45 
9.30-9.00

 10.00-9.30

11.30-10.00

 11.45-11.30

13.00-11.45

 13.45-13.00
14.30-13.45

”שירים הם לפעמים געגועים“ 
מושב לזכרו של נחום (נחצ'ה) היימן


