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 השכלה כללית:
 אביב. -בית החינוך לילדי העובדים, תל –בי"ס עממי  :1947-1939

 אביב.-בי"ס התיכון החדש בתל  :1945-1947
 בי"ס החקלאי מקווה ישראל.  :1949-1947

 

 השכלה מקצועית:

 לימוד נגינה באבוב עם היינץ ברגר ואליהו טורנר.  :1953-1946

 ות. קורסים לניצוח מקהלות של המרכז לתרבות של ההסתדר  :1955-1949

 אלי ולאה שבט. -לימוד נגינה בפסנתר עם תהילה בית :1965-1952

 חיים. -לימוד הרמוניה עם פאול בן :1953-1952

אביב. לימודי פיתוח קול עם -המדרשה למחנכים למוזיקה, תל :1958-1956

אדית גולדשמיט, ניצוח עם גארי ברתיני, תנועה עם פאולה גרבורג ולוטה 

 , אנגלית וצרפתית. קריסטלר

לימוד יוגה אצל שולמית קמחי; שיטת אלכסנדר אצל זאב  :2013-1774

תדמור; שיטת   פלדנקרייז אצל דרורה קור; תנועה אצל אריה כלב, יהודה לבנה, 

 סיני הישראלי.

 

 השכלה אקדמית:

לימודים לדוקטורט באוניברסיטת הסורבון בפאריס. התזה   :1974-1972

-1973מערב במוזיקה הישראלית (-אק שאייה: המפגש מזרחבהדרכת פרופ' ז'

1939 .( 

La Rencontre Orient-Occident dans la Musique Israélienne (1939-1973)  

–   Intégration des elements traditionnels dans l’oeuvre musicale. 
לימודי מוזיקה של ימי הביניים עם סולנז' קורבין בבית הספר ללימודים  



 גבוהים של הסורבון. 

דיבוא בבית הספר ללימודים גבוהים של -אתנומוזיקולוגיה עם קלודי מרסל 

 הסורבון. 

פליאוגרפיה מוזיקלית עם פרנסוא לזור בבית הספר ללימודים גבוהים של  

 הסורבון. 

 Groupe de-אקוסטית במסגרת ה-השתתפות בסטאז' למוזיקה אלקטרו 

Recherch Musicale  .של הרדיו הצרפתי 

קורס קיץ לימי הביניים בפואטייה במרכז ללימודים גבוהים של  :1973יולי 

 תרבות ימי הביניים.

1972-1970: MA ניברסיטת תלבמוזיקולוגיה מאו- ;(נות יתרהבהצטיי) אביב

תזה בהדרכת פרופ' הרצל שמואלי: אלמנטים מוזיקליים ממסורות העדות 

 במוזיקה אמנותית בישראל.

לימודי לשון וספרות עברית, לשון וספרות צרפתית,   :1970-1968

 אביב. תואר ראשון בספרות עברית (בהצטיינות).-באוניברסיטאות חיפה ותל

לימודי מוזיקולוגיה לתואר ראשון באוניברסיטת הסורבון  :1967-1966

 בפאריס (בהצטיינות). 

אוניברסיטת קורס שנתי לאתנומוזיקולוגיה במכון לאתנולוגיה של   

 פאריס. 

 

 הוראה אקדמית:

אביב: -הוראה בחוג למוזיקולוגיה ובאקדמיה למוזיקה באוניברסיטת תל :1981-1974

מוזיקה חילונית בימי הביניים בצרפת; אוליביה מסיאן; סדנא לטרנסקריפציה; מוזיקה 

 ישראלית.  

 . הוראה בחוג למוזיקולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים :1975-1974

הוראה במסלול לתנועה ולמחול ובמסלול לתיאטרון במכללת סמינר  :1985-1974

 הקיבוצים.

אביב: תולדות המוזיקה, -הוראה באקדמיה למוזיקה באוניברסיטת תל :1972-1967

 מוזיקה יהודית, סולפז', הרמוניה. ספרות המוזיקה, 

דרשה למחנכים הוראה במכון למוזיקה במכללה של סמינר אורנים ובמ :1970-1968

 תורת הצורות, סולפז', מוזיקה לתיאטרון. למוזיקה: הרמוניה, 



 ניסיון בהוראה:

ניצוח מקהלות בקיבוץ נחשון, קיבוץ הראל, מקהלת חברות הנוער של  :1958-1949

 הקיבוץ הארצי. 

הוראת מוזיקה במוסד החינוכי נעמן ובאולפן האזורי למוזיקה של הגליל  :1969-1958

 המערבי. ניצוח מקהלה ותזמורת ועבודה עם הרכבים של מוזיקה קאמרית. 

 

 תפקידים:

 אביב. -מייסד ומנהל המרכז למוזיקה יהודית ע"ש פהר בבית התפוצות בתל :2000-1981

   אביב.-יועץ מוזיקלי לראש העיר תל :1987-1986

יו"ר הוועדה למוזיקה של קרן יהושע רבינוביץ לספרות ואמנות של עירית  :1985-1981

 אביב. -תל

 מזכיר החברה הישראלית למוזיקולוגיה.  :1982-1980

מנהל מדעי של משלחת ישראלית לאירופה של מוזיקה ומחול במסורות  :1980-1979

 רלין.יהודיות עממיות, להזמנת המכון למוזיקולוגיה משווה בב

 חבר בוועדת ההיגוי של מפעל התקליטים "מוזיקה בישראל".  :1984-1976

יוזם, מפיק ועורך הסדרה "ספרי מוזיקה" ליד המדור למוזיקה של המועצה  :1984-1976

 הציבורית לתרבות ולאמנות. 

 אביב. -חבר בוועדת הספרייה של אוניברסיטת תל :1981-1976

של המועצה הציבורית לתרבות ולאמנות של משרד חבר בוועדת המוזיקה  :1980-1975

 החינוך.

חבר בוועדה ל"הצעת תכנית לימודים למוזיקה לחטיבה העליונה" של משרד  :1977-1976

 החינוך. 

 שופט מטעם רשות השידור של ישראל בתחרות הארוויזיון בלוקסמבורג.   :1973

 ל אונסקו בפאריס. נציג ישראל בבמת המלחינים הבינלאומית (רוסטרום) ש :1972

 כתיבת ביקורת מוזיקה בעיתון "על המשמר".  :1972-1969

 

 מלגות ופרסים: 

יפו "על עבודתו רבת השנים במחקר המוזיקה -אביב-פרס אנגל של עיריית תל :2013

מוזיקולוגי של עדות ישראל ומוזיקה -היהודית והישראלית, ובעיקר על מחקר אתנו

 אמנותית ישראלית".

"על תרומה מיוחדת לחקר מורשת השירה,  2012-פרס שבזי לשנת תשע"ג   :2012



המוזיקה והמחול של יהודי תימן ועל תרומה לחקר האמנות של  עם ישראל" (עם נעמי 

 רצון).-בהט

שירי הדיואן במסורת מלגת מחקר מטעם סמינר הקיבוצים לכתיבת ספר על  :1982

 רצון). -(עם נעמי בהטיהודי מנאכה 

מענק מחקר מהאקדמיה הלאומית למדעים למחקר המוזיקה והמחול של  :1978

 רצון).-שירי הדיואן של יהודי תימן (עם נעמי בהט

מחול מטעם המרכז -לחן-מענק למחקר שירי הדיואן של יהודי תימן פיוט :1979

 רצון).-לשילוב מורשת יהדות המזרח במשרד החינוך והתרבות (עם נעמי בהט

 החוץ הצרפתי למחקר הטרובדורים בצרפת.  מלגה של משרד :1976

מלגה של משרד החינוך הצרפתי לקורס קיץ במכון לתרבות ימי הביניים   :1973

 בפואטייה. 

 אביב ללימודי מוזיקולוגיה בסורבון בפאריס. -מלגה של אוניברסיטת תל :1974-1972

 ס. מלגות של שגרירות צרפת בישראל ללימודי הדוקטורט בפארי :1974 ;1972

 אביב.-פרס לימודים בספרות של אוניברסיטת תל :1971

 

 חברות בארגונים מקצועיים:

 האיגוד הישראלי למוזיקולוגיה

Music (ICTM) International Council for Traditional.   

Société Française de Musicologie 
 

 השתתפות בכנסים מדעיים:

 קה האירופית. תרומת ספרד למוזי –: סלמנקה 1985אוקטובר 

 המוזיקה בספרד בימי הביניים. –: מדריד 1983אפריל 

 : כנס אידלסון של החברה הישראלית למוזיקולוגיה. 1982יולי 

 

 הרצאות מוזמנות: 

צבי, במכון אבשלום ובבית התפוצות על מוזיקה יהודית -הרצאות במכון בן :2006-1974

 וישראלית.

"משקלי היתדות בשירת  –אביב, האיגוד הישראלי למוזיקולוגיה -תל  :2005

 הפיוטים". 



עריכת סדרה על מוזיקה יהודית ומתן שתי הרצאות במסגרתה במרכז  :2002

 אביב. -למורשת היהדות ע"ש צימבליסטה באוניברסיטת תל

"השפעות ערביות  –ספרד, סלמנקה, קונגרס על ספרד במוזיקה של המערב  :1985

 ודיות במוזיקה הספרדית בימי הביניים". ויה

 "הקונטרפקטה העבריים של רומנסות של יהודי ספרד".  –ספרד, מדריד   :1983

קורס  –צרפת, פואטייה, המרכז ללימודים גבוהים של תרבות ימי הביניים   :1980

"השירה העברית של תור הזהב במסורות המוזיקליות של קהילות  –קיץ לדוקטורנטים 

 יות במזרח". יהוד

"השפעת המוזיקה היהודית על  –ספרד, אווילה, שבוע של השירה הגרגוריאנית  

 השירה הגרגוריאנית". 

 –בקורס לאתנומוזיקולוגיה של בית הספר ללימודים גבוהים בפאריס  :1973

 "התחלות הרבקוליות האירופית בימי הביניים". 

 

 פרסומים:

 ספרים: 

(מבוא, עריכה ותיווי), "אעלה בתמר" ו"ענבל",  תנאי-לוי שירי שרה –שאו זמרה  – 2012

 אביב.-תל

 אביב. -, הקיבוץ המאוחד, תלשער לאוצרותיה וליוצריה –מוזיקה יהודית  – 2011

עם שני תקליטורים  –שירי הדיואן של יהודי מרכז תימן  – יענו בקול שירים – 2006

סורות מוזיקה בישראל, המרכז רצון), בסדרה אנתולוגיה של מ-(בשיתוף עם נעמי בהט

 לחקר המוזיקה היהודית, האוניברסיטה העברית, ירושלים. 

2006 - With Songs They Respond – The Diwan of the Jews from Central 

Yemen, in the series Anthology of Music Traditions in Israel, the 

Jewish Music Research Centre, the Hebrew University, Jerusalem (in 

collaboration with Naomi Bahat-Ratzon). 

1996  – L’Oeuvre lyrique de Blondel de Nesle – Mélodies, Honoré 

Champion, Paris (avec Le Vot, Gérard).  
מחול, בית התפוצות ו"אעלה -לחן-, שירי הדיואן של יהודי תימן, פיוטספרי תמה –1995

 רצון).-אביב (עם נעמי בהט-בתמר", תל

Saperi Tama (Tell us, Innocent) – The Diwan Songs of the Jews of Central 



Yemen – Poetry-Music-Dance, Beth Hatefutsoth, E’ele Batamar, Tel 

Aviv (in collaboration with Naomi Bahat-Ratzon). 
 אביב. -עם עובד, תל – עדן פרטוש, חייו ויצירתו  – 1984

 רצון).  -, מעלות, ירושלים (עם נעמי בהטפיוטים ולחנים ממסורות ישראל - 1982

 אביב. -תנאי (עריכה, מבוא, תיווי), המרכז לתרבות, תל-שירי שרה לוי – זמירות – 1972
 

 מאמרים:

יצירתה במלל, בלחן, בתנועה ובמחול בתרבות העברית" (עם  –תנאי -שרה לוי"  – 2015

 רצון, בדפוס)-נעמי בהט

, בעריכת הליכות קדם במשכנות תימןשירת ספרד בזמרת יהודי תימן", בתוך " – 2005

 . 400-385אביב: -שלום סרי וישראל קיסר, הוצאת אעלה בתמר, תל

(בעריכת אורי  המוסיקההמוסיקה היהודית והישראלית", בתוך ספר " – 1997

 . 167-162אביב: -אפשטיין), יבנה, תל

 קנט. -מאגנס, ירושלים: קלח ,V יובלההללות בדיואן יהודי תימן", בתוך "  –  1986

מחקרים ביצירת שלמה אבן פיוטי שלמה אבן גבירול בפי יהודי תימן", בתוך " – 1985

 . 216-179אביב: -, הוצאת מכון כץ לחקר הספרות העברית, אוניברסיטת תלגבירול

, יהודי תימן בישראל –סעי יונה המוזיקה והמחול של יהודי תימן", בתוך " – 1983

 רצון). -(עם נעמי בהט 438-415אביב: -בעריכת שלום סרי, עם עובד, תל

 . 154-145, הוצאת אוניברסיטת חיפה: מקדם ומיםשירת ספרד בזמרת העדות", " – 1981

-18, עורך: גיורא מנור: 1980 מחול בישראלטעמי המקרא כמרכיב בתנועה", " – 1980

 רצון). -(עם נעמי בהט 14

 .172-168י"ט:  תצלילחמישים שנות זמר תימני",  –יחיאל עדאקי " – 1979

המוזיקה היהודית" ו"המוזיקה בישראל" וכן תרגום ועריכה של הספר " – 1977

 אביב. -מאת ז'אק שאייה, מפעלי תרבות וחינוך, תל המוזיקה

-13 עיונים במוזיקהיצירותיו האחרונות", בתוך  -אלכסנדר אוריה בוסקוביץ " – 1976

12 :16-11. 

 . 151-149תשל"ה:  תצליל,, מבוא ביבליוגרפי" –הדרמה הליטורגית " – 1975

 . 42-39תשל"ד:  14קובץ תצליל  אלברטו חמזי"," – 1974

 אביב. -כרך ב', תל אופקאנחנו במזרח ולבנו בסוף מערב", " – 1972

 .16-26, חוברת י"ז, תשל"א, החינוך המוזיקלי", 1970מוזיקה ישראלית " – 1971



 , כתר, ירושלים. 968ע'  16יודאיקה, כרך  באנציקלופדיה  Zefira, Brachaהערך  – -----

 . 115-119י"ג:  דוכן"אלברטו חמזי החוקר והמלחין",  –תשנ"א 

 . 308-304י"ב:  דוכן"התקליט ימים נוראים במסורת קהילת קניגסברג":  –תשמ"ט 

Articles: 

2007 – "EL NORA ALILA (God of Might, God of Awe) – From Spain to the 

Four Corners of the Earth", in Inter-American Music Review, vol. 

XVII, Summer 2007, nos. 1-2:77-90. 

1998 –“Ethnic Dance in Israel”, in International Encyclopedia of Dance, 

ed. S.J. Cohen, Oxford University Press, New York, vol. 3, pp. 535-539 

(in collaboration with Naomi Bahat-Ratzon). 

1986 – “Les Contrafacta hébreux des “Romanzas” Judéo-Espagnoles”, in 

Revista de Musicologia, vol. IX no. 1, Madrid, pp. 141-168.  

1982 –  

1981 – “Some Notes on Traditional Scriptural Reading Hand Movements as 

a Source to the Dance of the Yemenite Jews”, in The World of Music, 

vol.XXIII no.1, pp.20-25 (in collaboration with Naomi Bahat-Ratzon). 

1987 – “Influences arabes et Juives dans la Musique espagnole médiévale”, 

in Actas del Congreso Internacional “Espana en la Musica de 

Occidente”, vol.1, Madrid, Ministerio de Cultura, pp.63-67.  

1982 – “The Yemenite Diwan: Interdisciplinary Research, Poetry-Chant-

Dance”’ in Proceedings of the World Congress on Jewish Music, ed. 

Judith Cohen, The Institute for the Translation of Hebrew Literature, 

Tel Aviv.  

1981 – "Some Notes on Traditional Scriptural Reading Hand Movements as 

a Source to the Dance of the Yemenite Jews", in The World of Music, 

vol. XXIII, no.1: 20-25 (with Noemi Bahat-Ratzon). 

1980 – “La Poésie hébraïque médiévale dans les Traditions musicales des 



Communautés juives orientales”, Cahiers de Civilisation Médiévale, 

92 XXIII année no. 4, Octobre-Décembre 1980, pp. 297-322. 

1980 – “The Musical Traditions of the Oriental Jews”, in The World of 

Music, vol. XXII no 2, pp.46-59. 

1978 – “Traditional Elements and Dodecaphonic Technique in the Music of 

Oedoen Partos (1907-1977)”, in Israel Studies in Musicology I, 175-

191. 

1976 – “In Memoriam Solange Corbin: on the third Anniversary of her 

Death”, in Orbis Musicae vol. 3 no. 5, Tel Aviv University, 91-95.  

1971 – “Zefira, Bracha”, in Encyclopaedia Judaica, Keter, Jerusalem, 

vol.16, p.968. 

 

Comptes rendus: 

1980 – “Discography: Ethnic Folkways FE 4203-05”, in Assaph no. 7, section 

A, 126-128.   
 

 עריכה, תוספות ותרגום

 אביב. -, תל260, הספריה המוזיקלית ע"ש נסימוב שירים – גבעון, אורי – 1980

 :Hans Spankeדיסקוגרפיה ורשימה אלפביתית של אתחלתות השירים לספרו של 

G. Raynauds Bibliographie des alfranzösischen Liedes – Diskographie und 

Register der Lieder, Leiden, E.J. Berill, 1980: pp. 287-348 

עריכה, תרגום וכתיבת שני פרקים על מוזיקה יהודית וישראלית בספרו של ז'אק   – 1977

, מפעלי 249הספריה למוסיקה ע"ש נסימוב מס'  ,(La Musique( המוסיקהשאייה 

 אביב. -תרבות וחינוך, תל

עורך משנה (לצד פטר עמנואל  –אביב -מסדה, תל וזיקהאלפיים שנות מ – 1976

 גרדנויץ) ומתרגם של כמה פרקים. 

 

 :רצון)-(עם נעמי בהט הקלטות, עריכה ודברי הסבר –תקליטים 



 BTR, שירים מן הדיואן, מסורת מנאכה, תקליטי בית התפוצות אהוב לבי  – 1994

9004. CD 

מנאכה, תקליטי בית התפוצות , שירים מן הדיואן, מסורת אהבת הדסה – 1990

BTR 9001 CD 

, בסדרה "אנתולוגיה של מסורות מוזיקה שירת יהודי תימן מתוך הדיואן – 1982

 AMTIבישראל", המרכז לחקר המוזיקה היהודית, האוניברסיטה העברית, ירושלים 

8201.  

   1978– Jewish-Yemenite Diwan, Unesco Collection Musical Sources  

6586 037 Philips Poetry, Sung   תקליט LP   הופיע בישראל בהוצאת

13170פונוקול    

  .Auvidis D 8024יצא לאור בתקליטור בצרפת  

 

 :מפעלים מיוחדים

במסגרת הוועדה למוזיקה של  ספרי מוזיקהייזום, ריכוז ועריכה של  – 1987-1976

 המועצה הציבורית לתרבות ולאמנות: 

 :םספרית הפועליבהוצאת 

 שוסטקוביץ   – עדות

 וישנייבסקייה  –גלינה 

 :הקיבוץ המאוחדבהוצאת 

 עדה ברודסקי    – הליד הגרמני ממוצרט עד מהלר

 יהויכין סטוצ'בסקי   – במעגלי המוסיקה היהודית
 יששכר פאטר  – המוסיקה של יהודי פולין

 :כתרבהוצאת 

 מיכאל  אוהד  – הפילהרמונית

 אריק בלום – מוצרט

 מלקולם בויד – י.ס.באך

 פיליפ רדקליף –מנדלסון 

 מריון סקוט –בטהובן 



 לתהם – ברהמס

 מייקל קנדי – מהלר

 :עם עובדבהוצאת 

 יהואש הירשברג – חיים-פאול בן

 אבנר בהט – עדן פרטוש

 יהודה כהן – נעימי זמירות ישראל

 בנג'מין בריטן ואימוג'ן הולסט – העולם הנפלא של המוסיקה

 שטוקנשמיט – העשריםהמוסיקה של המאה 

 

 

במרכז למוזיקה יהודית בבית  מוזיקה יהודיתייזום, עריכה והפקה של תקליטורי  2000-1983

 התפוצות: 

  8401BTR    מפי הפייטן דוד בוזגלו פיוטים ממסורת יהודי מרוקו

 , החזן נפתלי הרשטיק, ימים נוראים במסורת קהילת קניגסברג

   BTR 8601     ספרבר מקהלת רינת בניצוח סטנלי  

החזן נפתלי הרשטיק, מקהלת רינת בניצוח סטנלי ספרבר         מסורת קהילת דנציג 

8901BTR   

 אלט,  –, מירה זכאי שירים של יהודי ספרד –שירים עבריים, חמזי  –ראבל 

 BTR 9002       פסנתר  –מנחם ויזנברג  

 סנתר, קונטרבס וכלי הקשהקרן יער (עם פ –מאיר רימון  – ניגונים חסידיים

 9003 BTR 

 שירים ממסורת יהודי ספרד,   –  Juego de Siempre  – חוגת הזמן

 BTR 9201     אסתי קינן עופרי בליווי נגנים  –זמרה  

 יצירות לצ'לו ופסנתר מאת יהויכין סטוצ'בסקי, – ברוח חסידית

  BTR 9202   פסנתר –צ'לו, מיכאל בוגוסלבסקי  –עמנואל גרובר  

 מקהלת העפרוני בניצוח מאיה שביט,  – מוזיקה יהודית וישראלית

 BTR 9502       בתיה שטינבוק –פסנתר  

 לאה אברהם, –שירי נשים של יהודי תימן ושירים ישראליים זמרה  – נווה מדבר



  BTR 9503       רפי קדישזון –עיבודים  

  אלוטין, פרטוש, בראון מיצירות בלוך, קופלנד, ארליך,  – שלישיות פסנתר

 9504 אלכסנדר וולקוב, מנחם ברויאר, מרסל ברגמן –השלישייה הישראלית  

BTR 

 מיצירות נורברט גלנצברג: שירי זיכרון, סויטה יידיש – צלילי זיכרון

 פסנתר, –אלט, מנחם ויזנברג  –מירה זכאי  

 BTR 9601    פסנתרים    –לוי ודניאל גורטלר -אירית רוב  

 9602  יצירות למקהלה, מקהלת האיחוד בניצוח אבנר אתי – אל בראוןיחזק

BTR  

 חיים, חמזי, בלאר, יפה, וולפה-יצירות מאת בן – מוסיקה יודאיקה

 BTR 9701      בביצוע ורדה נשרי, פסנתר  

 המסורת המוזיקלית של הקהילה הרפורמית של ברלין 

 9702 ב (שני תקליטורים)) עם סולנים, מקהלה ועוג1930הקלטה היסטורית ( 

BTR 

 יצירות לצ'לו ופסנתר – אסכולת סנט פטרסבורג

 BTR 9801     פסנתר  –צ'לו, אריאל צחור  –אורי ורדי  

 9901   מוזיקה יהודית וישראלית –בניצוח אבנר אתי  מקהלת האיחוד

BTR  

 9902   זיכרון טרזין ביצירות מלחינים צ'כים וישראלים  – כעופרת הרקיע

BTR 

      שלישיית ענבר –שלישיות לפסנתר  –יחזקאל בראון 

 BTR 0201   המסורת המוזיקלית של יהודי פירנצה וליבורנו – טללי זמרה

 

 :תרגומים מצרפתית

 . 2005ידיעות אחרונות,  הפסל הפנימי, –פרנסואה ז'קוב 

 . 2004, ספרי עליית הגג, ידיעות אחרונות, על זבובים, עכברים ואנשים –פרנסואה ז'קוב 

  . 2003גוונים, סיפורי טבע,  –על טווסים ובני אדם  –ז'יל רנאר 

	  


