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אוניברסיטת בר-אילן
המחלקה למוסיקה
המרכז לחקר המוסיקה
העממית הישראלית
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גלי צה"ל
חטיבת התרבות והמוסיקה
קצין חינוך ונוער ראשי
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תעודת הזהות המוסיקלית
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בר-אילן
קריית
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יום ד' ,1.6.05 ,כ"ג אייר תשס"ה
אוניברסיטת בר-אילן
אולם הקונצרטים בבניין המוסיקה ע"ש רוזנברג
הכניסה לכל האירועים ללא תשלום ומותנית בהרשמה
בטלפון  .03 - 5318695למטלפנים ישמר כרטיס

תכנית הכנס
 10.00 - 9.30התכנסות
 11.00 – 10.00פתיחת הכנס
דברי פתיחה :פרופ .איתן אביצור ,ראש המחלקה למוזיקה,
אוניברסיטת בר-אילן
ברכות :פרופ .דב שורץ ,דיקן הפקולטה למדעי הרוח
מר נתן איתן מנכ"ל אמנות לעם
ת"אל אילן הררי ,קצין חינוך ונוער ראשי
מר אבי בניהו מפקד גל"צ
מר מולי שפירא מנהל חטיבת התרבות והמוזיקה גל"צ
מחרוזת משירי נחום (נחצ'ה( היימן – מקהלת "קולות הזמיר"
הענקת פרס הוקרה למלחין נחום (נחצ'ה) היימן.
 11.45 - 11.00מושב ראשון " :זמר זמר לך" – היבטים
בזמר העברי
יו"ר :ד"ר טלילה אלירם ,מנהלת המרכז לחקר המוזיקה
העממית הישראלית ,אוניברסיטת בר-אילן
מר קובי לוריא”:השירון עשה הסטוריה"– שירים משקפים
הסטוריה
ד"ר תמר וולף מונזון" :ושיר לפי חרב זַ מֵּ ִרי"  -מפתחות
לשירי המאבק והמרי של המשורר יעקב אורלנד
ד"ר אבשלום קור" :בתוך הפרי כל געגועי"  -גלגוליו של
"שיר על עץ"
 12.15 - 11.45הפסקת קפה

 14.45 -14. 15אתנחתא מוסיקלית :אלי מגן שר מירון
איזקסון  .מלווים :אלונה טוראל קלידים,
גיל לדין כלי הקשה ,עמוס הדני גיטרה
 15.45 -14.45מושב שלישי " :שירים עדכן" – מבט על
המוזיקה הישראלית העכשווית
יו"ר:ד"ר מוטי רגב ,ראש המחלקה לסוציולוגיה ,מדע המדינה ותקשורת,
האוניברסיטה הפתוחה
מר יואב קוטנר :השפעת ערוץ המוזיקה בטלביזיה על המוזיקה
הישראלית
קוואמי (אייל פרידמן) :על איזו מהפיכה אתם מדברים?  -הראפ הישראלי ביטוי או
חיקוי
מר דובי לנץ :מוזיקת עולם תוצרת הארץ
 16.00 - 15.45הפסקה
" 17.30 - 16.00חלון לים התיכון"  -רב שיח :המוזיקה
הים-תיכונית ומקומה בסצינת
המוזיקה הישראלית
מנחה :פרופ .אדוין סרוסי ,ראש המחלקה למוזיקה,
האוניברסיטה העברית
משתתפים
פרופ .איתן אביצור ,אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר יוסי גולדנברג ,האוניברסיטה העברית
גב' גלית סעדה – אופיר ,האוניברסיטה העברית
מר שמעון פרנס ,גלי צה"ל
מר קובי אוז ,מוזיקאי

" 19.00יליד הארץ" – לזכרו של אהוד מנור ז"ל

יו"ר :מר מולי שפירא ,מנהל חטיבת התרבות והמוזיקה ,גל"צ
מר דודו אלהרר :הזמר הישראלי העממי ,הזמן והמקום
ד"ר מוטי רגב :הזהות הייחודית של הזמר העברי
מר יורם רותם ונחום (נחצ'ה) היימן בדו-שיח :שימור הזמר
העברי וחשיבותו

דברים לזכרו :פרופ .משה קווה נשיא אוניברסיטת בר-אילן
פרופ .יוסף ישורון רקטור האוניברסיטה
טכס הענקת תואר ד"ר לשם כבוד לאהוד מנור ז"ל
התעודה תימסר לאלמנתו הגב' עופרה פוקס-מנור
מופע מיוחד בהשתתפות :נורית הירש ,חנן ושירה יובל ,הפרברים
ובוגרי להקת חיל החינוך והנוער

 14.15 - 13.30הפסקת צהריים

הטכס והמופע יערכו בפארק שאפל ,קמפוס האוניברסיטה

 13.30 - 12.15מושב שני" :השיר לא תם הוא רק מתחיל"

