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חניה בחניון מוזיקה וחניון וואהל בתשלום

בניין 
המוסיקולוגיה

אולם מינץ

חנייה

חנייה

כנס העשור
מי אני ? שיר ישראלי !

הכנס השנתי של עולם המוזיקה הישראלית

"כנס העשור עם הפנים לעתיד"

המוזיקה הישראלית ברשת

"אנו לך משמרת"
מופע מחווה מוזיקלי לכנס "מי אני שיר ישראלי"

יום שני, ב' בתמוז תשע"ג
10 ביוני 2013 , אוניברסיטת בר-אילן

אולם מינץ, קמפוס האוניברסיטה
בשעות 9.00 – 18.00

הכניסה למושבי הכנס חופשית

"אני ושירי"
מופע זמר חגיגי והענקת אות הוקרה על מפעל חיים למלחין 

אפי נצר
בחסות נשיא אוניברסיטה

פרופ' משה קוה
מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן

בשעה 20.00
הכניסה למופע בהזמנה נפרדת למוזמנים בלבד

הפקולטה למדעי הרוח
המחלקה למוזיקה

המרכז לחקר השיר הישראלי 

יום ראשון, א' בתמוז תשע"ג
9 ביוני 2013 , אוניברסיטת בר-אילן

גלי צה“ל

מושב פתיחה חגיגי

רב שיח: "בחור אנאלוגי בעולם דיגיטאלי"

אולם הקונצרטים, בניין המוזיקה ע"ש  רוזנברג
בשעה 18.30



יום ראשון, א' בתמוז תשע"ג
9 ביוני 2013 , אוניברסיטת בר-אילן

אולם הקונצרטים, בניין המוזיקה ע"ש  רוזנברג (1005)

"כנס העשור עם הפנים לעתיד"

התכנסות

רב שיח
"אני בחור אנלוגי בעולם דיגיטאלי": 

המוזיקה הישראלית ברשת
יו"ר: פרופ' מירה מרקוס-קאליש, מנהלת קשרי מחקר מדעיים, 

לשכת הנשיא, אוניברסיטת ת“א

משתתפים: 
פרופ' עוז אלמוג, סוציולוג והיסטוריון של החברה הישראלית, 
חבר סגל בחוג ללימודי א"י באוניברסיטת חיפה ועמית במוסד 

שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית בטכניון 
רוני בראון, מנכ"ל הליקון

דרור גלוברמן, עורך אתר נקסטר מבית מאקו, 
מגיש "אנשים"  בערוץ 2, וחבר להקת נאג' חמאדי 

הפסקה וכיבוד קל

"אנו לך משמרת": מופע מחווה מוזיקלי לכנס 
"מי אני שיר ישראלי" 

מבחר שירים ממיטב הזמר העברי בעיבודים חדשים 
ובביצועים של סולנים, מקהלה ותזמורת מתלמידי החוג 

למוזיקה רב תחומית באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים
מנהל אמנותי ומנחה: פרופ‘ מיכאל וולפה

19.00-18.30
20.00-19.00

20.30-20.00

22.00-20.30

יום שני, ב' בתמוז תשע"ג
10 ביוני 2013 , אוניברסיטת בר-אילן

אולם מינץ, בניין ס“ל (403)

התכנסות וכיבוד קל

דברי ברכה

פרופ' יואל וולטרס, דיקן הפקולטה למדעי  הרוח, 
אוניברסיטת בר-אילן

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

פרופ' איתן אביצור, ראש המרכז לחקר השיר הישראלי
אוניברסיטת בר-אילן

מר ירון דקל, מפקד גלי צה"ל

הרצאת פתיחה:
אליהו הכהן, חתן פרס ישראל לשנת תשע"ג: 

אבני דרך בהתפתחות השירה בציבור בתקופת היישוב
דפנה וערן זהבי בשירי דוד זהבי

ני
ש

ב 
ש
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ִדי פורח": חליל, ניגונים ורועים בזמר העברי "עוד שָׂ
יו"ר: ד"ר דליה גבריאלי נורי, מכללת הדסה ירושלים 

ומכון טרומן, האוניברסיטה העברית

 12.15-10.45

ד"ר מוטי זעירא, מנהל המדרשה באורנים: 
דוד זהבי - הקשר בין ביוגרפיה ויצירה

פרופ' אריאל הירשפלד, המחלקה לספרות, 
האוניברסיטה העברית: 

דתיותו של  הפיוט החילוני- שלושה שירים של 
דוד זהבי 

ד"ר מיכל סדן, מכללת אחווה ומכללת ספיר:  
"לרעות בשדות הזמר העברי" – רועה, מנהיג 

ועדר בתמלילי שירי הזמר העבריים

הפסקה 12.30-12.15

10.00-09.30

09.30-09.00

10.30-10.00

10.45-10.30

שון
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 ר
ב
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יניב מורוזובסקי, יועץ, מקים ומנהל תחנות רדיו באינטרנט   
דיויד סלע, עורך אתר נוסטלגיה אונליין ותחנת רדיו  נוסטלגיה    

דן תורן, מוזיקאי ושחקן

דברי ברכה
פרופ‘ משה קוה, נשיא אוניברסיטת בר-אילן
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"הפטישים ניגנו, מחרשות רנות": הטמעת הזמר העברי 
בחינוך ובחברה

יו"ר: ד"ר אבשלום קור, גלי צה"ל
ד"ר עטרה איזקסון, המחלקה למוזיקה, 

אוניברסיטת בר-אילן: 
הנוער - זה שיר "קול קורא: 'שירה  

מורשת הזמר העברי בבתי הספר

מר משה סיני, ראש עיריית ראש העין: 
הזמר העברי – כערך וכמנוף לחינוך ברשויות המקומיות

פרופ' שי בורשטיין, אוניברסיטת תל אביב, 
"זמרשת": כור ההיתוך והזמר העברי

הפסקת צהריים

"במזרח זורח ֶוֶרד" - ארוע לזכרו של המלחין 
דניאל סמבורסקי

 15.30-14.30

מנחה: יורם רותם, מנהל מחלקת המוזיקה, גלי צה"ל 
שירת רבים עם עוזי רוזנבלט: 

משירי דניאל סמבורסקי
עפרה סמבורסקי-חמדת: אבי, דניאל סמבורסקי

הופעת להקת חיל החינוך והנוער  
בשירי דניאל סמבורסקי

עי
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 ר
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"וזמר בקול: בואי כלה": מפגשים תרבותיים ומוזיקליים
יו"ר: עומר בן רובי, עורך ומגיש תכניות בגלי צה"ל

גב' נעמי כהן-צנטנר: שירי שולחן השבת והזמר העברי
ד"ר נסים ליאון המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,

 אוניברסיטת בר-אילן: 
מוסיקה טראנס-יהודית: התופעה והקשריה

ד"ר ארי קטורזה, רימון-בית הספר לג׳אז ולמוזיקה
בת זמננו: 

תרבות הנגד האנגלו-אמריקנית בשנות ה-60 והשפעתה 
על השיר הישראלי 

הפסקה

16.45-15.30

17.00-16.45

עתידנו'...“

שי
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שלא יגמר לעולם" - האם "זמר שכזה" ימשיך 
להתנגן על השפתיים? 

רב שיח בנושא: הזמר העברי - סוף פסוק?

18.00-17.00

יו"ר: ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר, ראש פרוייקט 

רפורמות במדיה, המכון הישראלי לדמוקרטיה

משתתפים:  
יוסי גיספן, פזמונאי

חנן יובל, זמר ומלחין
תומר סגיס, המחלקה לתקשורת, אוניברסיטת בר-אילן

יואב קוטנר, גלי צה"ל
רוביק רוזנטל, לשונאי וסופר

סיום

13.45-12.30

 14.30-13.45

א
ת

ח
תנ

א
תמיר בן-צבי, ד“ר דליה גבריאלי נורי, 

תומר סגיס, יורם רותם

הוועדה המארגנת: 
פרופ‘ איתן אביצור, ד“ר טלילה אלירם,


