
הכנס השנתי של עולם המוזיקה הישראלית

אירוע פתיחה חגיגי

מושבי הרצאות
מופע מוזיקלי

בחסות נשיא האוניברסיטה 
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ
מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן

בשעה 20.00
הכניסה למופע בהזמנה נפרדת למוזמנים בלבד

כנס מס‘ 12
 "מי אני ? שיר ישראלי !"

סיום 18.00
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בניין 
המוסיקולוגיה

אולם מינץ

חנייה

אוטובוסים: 60 , 64 , 68 , 70 , 87 , 164
החניה בחניון מוזיקה וחניון וואהל בתשלום

הפקולטה למדעי הרוח
המחלקה למוזיקה

המרכז לחקר השיר הישראלי 

גלי צה“ל

יום ראשון, ד' בתמוז, תשע"ה, 21 ביוני 2015, 
בשעות 16.30-21.30

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

ערב מחווה לאהוד מנור במלאת עשור לפטירתו

 

תלמידי ביה"ס רימון מבצעים אהוד מנור

יום שני, ה' בתמוז  תשע"ה
 22 ביוני 2015 

בשעות 9.00-18.00
מושבי הרצאות ואתנחתא מוזיקלית

לאירוע הפתיחה ולמושבי ההרצאות - הכניסה חופשית

"לא נפסיק לשיר"
או"ר על יוצר בזמר העברי

מוקדש להנצחת זכרם של אברהם ורבקה נוה ז"ל

מופע חגיגי והענקת אות הוקרה על מפעל חיים
למלחין דובי זלצר

"אחרי הכול, את שיר"
יו"ר: תומר סגיס, חבר הנהלת המרכז לחקר השיר הישראלי,

עורך ומגיש תוכנית הראדיו: ”הכל זהב“

ד"ר יוסף פריאל, אוניברסיטת בר-אילן
שלמה ארצי א, שלמה ארצי ב, המהפך, 1977

יואל אופק, אוניברסיטת אריאל
המחזמר ותרומתו לשיר הישראלי, אז והיום

פרופ' אדוין סרוסי , מנהל המרכז לחקר המוזיקה היהודית, 
האוניברסיטה העברית, ירושלים

נופי צליל נוסטלגיים: העתיד של העבר המוזיקלי הישראלי              

תודות למסייעים במימון הכנס
פרופ. בנימין ארנברג, סגן הנשיא למחקר

עו"ד משה והגב' יען נוה פריגת
קרו הטיפוח של אקו"ם לקידום, עידוד ותמיכה ביוצר 

וביצירה הישראלית

הועדה המארגנת

פרופ' איתן אביצור, ד"ר טלילה אלירם, תמיר בן צבי, 
פרופ' דליה גבריאלי נורי, תומר סגיס, יורם רותם



הפסקה וכיבוד

התכנסות

התכנסות וכיבוד קל

דברי ברכה

הרצאת פתיחה:
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ברכות

כנס "מי אני?  שיר ישראלי" מס' 12

17.00-16.30
17.15-17.00

פרופ' יפה זילברשץ, המשנה לנשיא אוניברסיטת בר-אילן
19.00-17.15

19.30-19.00
21.30-19.30

הפסקת צהריים

16.45-15.00
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14.15-13.30

 12.00-11.50

בהשתתפות: 

מנחה: יורם רותם, עורך המוזיקה הראשי, גלי צה“ל

13.30-12.00

אירוע פתיחה חגיגי

ערב מחווה אהוד מנור במלאת עשור לפטירתו

אולם מינץ, בניין ס"ל (403)
יום ראשון, ד' בתמוז, תשע"ה

21 ביוני 2015, אוניברסיטת בר-אילן

מושב לזכרו של אהוד מנור
יו"ר : פרופ' יפה זילברשץ, המשנה לנשיא אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר גלי מנור, מכללת לוינסקי לחינוך       
"האם אתה שומע? האם אתה יודע?"- 

אהוד מנור ושירת השכול 
פרופ' מירון איזקסון, אוניברסיטת בר-אילן

אהוד מנור: בין משורר לפזמונאי
ד"ר מימי חסקין, מכללת סמינר הקיבוצים

 שירי האהבה של אהוד מנור

מופע מוזיקלי

תלמידי ביה"ס רימון מבצעים אהוד מנור
נבחרת נגנים וזמרים מביה"ס "רימון"-בביצועים חדשים 

לשירי אהוד מנור  
עיבודים והפקה מוזיקלית: רעות יהודאי
הנחיה ודברי קישור: עופרה פוקס-מנור

יום שני, ה' בתמוז  תשע"ה
22 ביוני 2015 , אוניברסיטת בר-אילן

אולם מינץ, בניין ס"ל (403)

פרופ' שפרה ברוכסון, דיקן הפקולטה למדעי  הרוח, 
אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' איתן חיימו, ראש המחלקה למוזיקה, 
אוניברסיטת בר-אילן 

פרופ' איתן אביצור, ראש המרכז לחקר השיר הישראלי
מר ירון דקל, מפקד גלי צה"ל

ד"ר דן אלמגור
הזמר העברי בראי העיתונות הארץ-ישראלית לפני 

קום המדינה ובשנים הראשונות לקיומה

"מניפה קולית" – מושב לזכרו של גיל אלדמע, 
מלחין ומעבד

יו"ר: ד"ר יואל רפל, מרכז אלי ויזל ללימודי היהדות, 
אוניברסיטת בוסטון

ד"ר נתן שחר
גיל אלדמע-האדם והמעבד

שרה שהם
חשיבותו ותרומתו של העיבוד לשיר הזמר

ד"ר עמית ויינר האקדמיה למחול ולמוזיקה, ירושלים
ירושלים של זהב: על חשיבותו ותרומתו של העיבוד 

לזמר הפופולארי

שיר ישראלי-היבטים של מקום וזמן
יו"ר: פרופ' תמר וולף –מונזון, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' מיכאל וולפה, האקדמיה למחול ולמוזיקה, ירושלים
מזרח ומערב, מלאכותיות מול אותנטיות, פשטות מול 

מורכבות במוזיקה הישראלית של השנים האחרונות 

פרופ' תייסיר אליאס, האקדמיה למחול ולמוזיקה, ירושלים
השיר הישראלי והשיר הערבי: דו קיום?

פרופ'  חמוטל בר-יוסף, אוניברסיטת בן גוריון
שירה מולחנת – תופעה ישראלית ראויה לתמיכה

"יונה פעמונה", שירי הרחוב ששרה דרורה חבקין,
 במלאת 20 לפטירתה

"שלישיית יוללה" שירי חבקין, אירית ישראלי, שרון עיני

"רק בישראל"
יו"ר: ד"ר אורי לשמן, המרכז הבינתחומי, הרצליה

דלית עופר, מנהלת גלגלצ לשעבר, גלי צה“ל
שיר בתוך המלחמה-שירים לפני, בתוך ואחרי המלחמה

ד"ר עטרה איזקסון, אוניברסיטת בר-אילן
"אור וירושלים" – כמה אור בשיר אחד!
ניר סרי, מכללת אורות, קמפוס רחובות

מ"מאה שירים ראשונים" ל"מאה שערים" ובחזרה 
אסנת גולדפרב-ארזואן, מוסיקולוגית, חוקרת הזמר העברי

שירים חתרניים בזמר העברי
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11.50-10.30

(שירה מאיה כהן , האקדמיה למחול ולמוזיקה ירושלים)

15.00-16.45 דלית עופר, מנהלת גלגלצ לשעבר, גלי צה“ל


