
הפקולטה למדעי הרוח
המחלקה למוזיקה 

המרכז לחקר המוזיקה העממית הישראלית

כנס מס' 7 
”מי אני? שיר ישראלי“

הכנס השנתי של עולם המוזיקה הישראלית 
בסימן שנת הארבעים  למחלקה למוזיקה,

אוניברסיטת בר-אילן

יום ב’, כ"ה בסיון תש"ע (7.6.10) 
בשעה 9.00 

אוניברסיטת בר-אילן
 אולם הקונצרטים בבניין המוזיקה ע"ש  רוזנברג

 

יום ב’, כ"ה בסיון תש"ע (7.6.10) 
בשעה 20:00

"זמר לך מכורתי"
  מופע זמר חגיגי והענקת אות הוקרה על מפעל חיים 

לחוקר מורשת הזמר העברי 

אליהו הכהן

בחסות נשיא האוניברסיטה 
פרופ' משה קוה

אולם וואהל, אוניברסיטת בר-אילן

הכניסה למופע למוזמנים בלבד

FM 96.6, 104

אוטובוסים

68, 69, 70, 64 מתחנת המרכזית תל-אביב
164 מרחובות ומפ“ת

315 מאשדוד (דרך יבנה), 400 מירושלים
87, 187 מפתח-תקווה

45 ממסוף קלצ‘קין (אוניב‘ תל-אביב) לתל השומר

גלי צה"ל 
מחלקת המוזיקה 

 הכניסה לכנס חופשית
 

אולם 
וואהל חניה

אולם 
המוזיקה



יום ב', כ"ה בסיון תש"ע (7.6.10)
אולם וואהל, אוניברסיטת בר-אילןאולם הקונצרטים, בניין המוזיקה ע“ש רוזנברג

יום ב', כ"ה בסיון תש"ע (7.6.10)
שעה 20:00

"זמר לך מכורתי"
מופע זמר חגיגי 

בחסות נשיא האוניברסיטה

פרופ‘ משה קוה 

 הענקת אות הוקרה על מפעל חיים 
לחוקר מורשת הזמר העברי

אליהו הכהן 
על-ידי נשיא האוניברסיטה

משתתפים: 

להקת הגבעטרון בניהולו המוזיקלי של אילן גלבוע
אורה זיטנר, אופירה גלוסקא ובנה גיא שגיא,
ליאור ויותם ייני, שלישיית "מאי נפקא מינה"

הרכב מתוך חבורת שה"ם

הנחיה
ד"ר טלילה אלירם

מנהלת המרכז לחקר המוזיקה העממית הישראלית 
אוניברסיטת בר-אילן

הכניסה למופע למוזמנים בלבד 

התכנסות
מושב פתיחה
דברי ברכה:   

פרופ‘ בנימין אברהמוב, דיקן הפקולטה למדעי  הרוח,
 אוניברסיטת בר-אילן

פרופ‘ דב שורץ, ראש המחלקה למוזיקה, 
אוניברסיטת בר-אילן 

פרופ‘ איתן אביצור, ראש המרכז לחקר המוזיקה 
העממית הישראלית

מר יצחק טוניק, מפקד גל"צ

הענקת אות הוקרה  על תרומה לזמר הישראלי

לפזמונאי דידי מנוסי 
להקת חיל החינוך והנוער בשיריו של דידי מנוסי

מושב ראשון: "עוד חוזר הניגון?“
יו"ר: פרופ‘ דורית אמיר (אוניברסיטת בר-אילן)

פרופ‘ עוז אלמוג (אוניברסיטת חיפה): 
האמנם סוף עידן הזמר העברי?

פרופ‘ דני גוטויין (אוניברסיטת חיפה): 
זמר עברי ואתוס מעמדי: החלוציות הכוזבת, או 

הקסם הזעיר בורגני אצל נעמי שמר.

ד"ר אביבה סטניסלבסקי (מכללה ירושלים, 
האוניברסיטה העברית) : על שירו  של אלתרמן 

"על אם הדרך": סימני דרך מוזיקליים במסע 
לגילוי משמעות השיר. 

הפסקה

 9:00-9:30
 9:30-10:45

 10:45-12:15

 12:15-12:30

מושב שני:  "צליל ואומר ושכינה ביניהם"
יו"ר: פרופ‘ דב שורץ (אוניברסיטת  בר-אילן)

פרופ‘ נפתלי וגנר (האוניברסיטה העברית): 
האקורדיון, החליל והצבוע: הזמר העברי בראי הספרות.

מרדכי מרמורשטיין (אוניברסיטת בר-אילן): 
"בראשית היתה המחשבה". גלגולו של  ניגון מרוסיה 

הסובייטית לישיבת בני עקיבא בכפר הרא"ה. 

אמירה ארליך (מכללת לוינסקי לחינוך, השלוחה החרדית): 
הרוק בדיאלוג עם השכינה.

הפסקת צהרים

אתנחתא מוזיקלית – להקת "דברים בעלמא"

מושב שלישי: רב שיח "מי אני? שיר ישראלי" - 
גם באנגלית? 

מנחה:
יורם רותם (מנהל מחלקת המוזיקה, גלי צה"ל)

משתתפים: 
מנחם בן (מבקר ספרות ותרבות, מעריב)

ד"ר צביה ולדן (המכללה האקדמית בית ברל)
אורי משגב  (עתונאי,  ידיעות אחרונות) 

יואב קוטנר (מגיש ועורך מוזיקלי, עתונאי, ישראל היום)
פרופ‘ נסים קלדרון (אוניברסיטת בן גוריון בנגב)

הפסקה

מושב רביעי: רב שיח "עכשיו יש את הזמן במזרחית" – 
ומה  הלאה?

מנחה: 
ד"ר דליה גבריאלי נורי (אוניברסיטת בר-אילן 

ומכללת הדסה ירושלים)

משתתפים:
שלמה בר (מוזיקאי)

שאול מזרחי  (מפיק, מבעלי  מועדון הבארבי בת"א)
יהודה נוריאל (עתונאי, ידיעות אחרונות)

אורי סלעי (עורך ראשי, ערוץ המוזיקה 24)
מאיר ראובני (מפיק, מנכ"ל האחים ראובני)

רענן שקד (עתונאי ומבקר, ידיעות אחרונות)

הכניסה לכנס חופשית

 12:30-14:00

 14:00-15:00

 15:30-16:30

 16:30-16:45

 16:45-18.00
ניהול מוזיקלי ופסנתר: רוני וייס   

כלי נשיפה:  פטר ורטהיימר 
אקורדיון: עוזי רוזנבלט 

גיטרה בס: אדמונד גילמור 

תכנית הכנס


