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מי אני?
שיר ישראלי!

יום שני, ד' בתמוז  תשפ"א
14 ביוני 2021

אוניברסיטת בר-אילן
אולם מינץ, בניין ס"ל )403( 

הכנס השבעה-עשר
מוקדש לזכרו של

פרופ׳ איתן אביצור ז"ל

התכנסות    9.00-8.45 

דברי ברכה    9.30-9.00 
פרופ' אליעזר שלוסברג, דקן הפקולטה למדעי  הרוח, אוניברסיטת בר-אילן  

ד"ר יואל גרינברג, ראש המחלקה למוזיקה, אוניברסיטת בר-אילן   
מר שמעון אלקבץ, מפקד גלי צה"ל  

הרצאת פתיחה   10.30-9.30
פרופ׳ )אמריטוס( נסים קלדרון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב: המוזיקליות של נתן זך וההלחנה    

הנרחבת של שיריו  

מושב ראשון: מוזיקה ישראלית בימי קורונה   11.30-10.30
יו"ר: ד"ר רז יצחקי, המחלקה למוזיקה, אוניברסיטת בר-אילן  

ד"ר סמדר כהן, יועצת לשון לתקשורת, חוקרת ומרצה: שירי לי קורונה: השירים שנולדו עקב    
הקורונה ובתקופתה בראי הלשון העברית  

מר איתי חכמה, מנהל פרויקט הנצחת אמנים של עיריית תל אביב-יפו: גרסאות כיסוי במוזיקה הישראלית  

הפסקה   11.45-11.30
מושב שני: מיזמים בזמר הישראלי   13.15-11.45

יו"ר: ד"ר שי כהן, ראש התוכנית למוזיקה, טכנולוגיה ומדיה חזותית באוניברסיטת בר-אילן  
ד"ר יוסי גולדנברג, האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים: 101 הראיונות של יואב קוטנר     

במסגרת תיעוד יוצרים מטעם מפעל הפיס  
ד"ר יוסף חלד, מהנדס תוכנה: מי אני? שיר )חצי( ישראלי : מיזם אינטרנטי בנושא שירים     

מעוברתים. טבלת הפואטרנס  
יפית בק, יוצרת ומקימת 'פסקול ישראל', מוזיאון מוזיקה ישראלי   

הפסקת צהריים, כיבוד קל   14.15-13.15

מושב שלישי: המזרח הקרוב ללבי   15.45-14.15
יו"ר: ד"ר עטרה איזקסון, המחלקה למוזיקה וביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן  

ד"ר יואל רפל, אוניברסיטת בר-אילן: 'למי, למי, יש יותר כבוד'. יוסף בן-ישראל והמאבק למען    
הזמר המזרחי  

ד"ר חזי עמיאור, אוצר אוסף ישראל, הספרייה הלאומית: מוזיקת בתי הקפה המזרח     
תיכוניים בישראל  

דודי פטימר, עיתונאי וחוקר מוזיקה: 50 שנה לפסטיבל הזמר המזרחי  

17.15-15.45   מושב רביעי: בלחן ובטעם של פעם
יו"ר: ד"ר אודי בודנר, המחלקה למוזיקה והחוג המשולב למדעי החברה  

ד"ר יואל אופק, אוניברסיטת אריאל והמכללה האקדמית רמת גן: פועלו של יעקב אגמון ז"ל    
–  המוזיקה בהפקות של תיאטרון בימות  

ד"ר אסנת גולדפרב-ארזואן, מוזיקולוגית וחוקרת הזמר הישראלי: הַּלֵל לשירי הילדים של   
ע. הלל במלאת 95 שנים להולדתו  

רמי ליטני, חבר הנהלת "עמותת מורשת הבריחה": החייאת שירי הבריגדה  

מושב חמישי: שירים מולחנים   18.15-17.15
יו"ר: ד"ר רחל קולנדר, המחלקה למוזיקה, אוניברסיטת בר-אילן  

ד"ר  שמואל טסלר, קונסרבטוריון קריית טבעון : יאיר רוזנבלום ונתן אלתרמן - מה שנשאר    
ומה שנשכח. במלאת 25 שנים למותו של המלחין  

פרופ׳ תמר וולף-מונזון, המחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן: 'ציפור האש' –   
על צפנים פואטיים ומשמעויותיהם בשיריה של שמרית אור  

סיום   18.15

ההשתתפות בכנס היא ללא תשלום, 
אך מחייבת הרשמה מוקדמת.
להרשמה לחצו כאן <  <  <<  <  <

מספר המקומות מוגבל. ההרשמה 
תערך על בסיס מקום פנוי. 

האירוע יתנהל לפי הנחיות
עדכניות של משרד הבריאות.

https://forms.gle/H9pRvWHnCSqHzXaDA
https://forms.gle/H9pRvWHnCSqHzXaDA

