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, נפרש מתוך מסמכים שונים ומקורות אישיים שהותיר אחריו( 9119 – 9191)סיפורו של המלחין חנוך יעקבי 

עם דרישותיה , ומגלה תמונה המשקפת את לבטיהם של המלחינים עולי גרמניה בהתמודדם עם שבר העקירה וההגירה

. ם המסורת המוסיקלית האירופיתשל התרבות הלאומית המתהווה בארץ ועם הצורך העמוק בשימור הקשר שלהם ע

אחז בו יוזה היווה עבורו עוגן לה, פאול הינדמית, לאורך רוב חייו המקצועיים שימר יעקבי את הקשר עם מורו לשעבר

בחיי המוסיקה של , לבסוף, ושל התאקלמותו( ואחר כך לירושלים, לאיסטנבול)בתלאות השונות של הגירתו הכפולה 

מכיוון שהגיעו לבית הספר הגבוה : היתה ייחודית, המלחין שהעריץ מילדותו, עם הינדמיתהיכרותו של יעקבי . היישוב

לתלמיד : וההתחלה היתה משותפת לשניהם, הפך יעקבי בן השמונה עשרה לתלמידו הראשון, בברלין בערך באותו זמן

: עבורו תפקידים רבים לאורך השנים מילא הינדמית. העושה את צעדיו הראשונים ולמורה המגבש את גישתו להוראה

אחז בו בימי יעוגן לה, מוסיקאי בעל השפעה וקשרים הנכון לסייע ברגעי משבר, מורה שדמותו היא גם מעין דמות אב

ולעתים אף ביטא , התאפיין יחסו של יעקבי באמביוולנטיות, יחד עם זאת. התלאות של ההגירה ומקור השראה מוסיקלית

. הינדמית הייתה עבורו גורם מאיים שעיכב את התפתחותו העצמאית כמלחיןאת התחושה שהשפעתו החזקה מדי של 

הצורך להתאקלם ולהתאים את : יצירתו המוסיקלית של יעקבי מבטאת את התמודדותו עם האתגרים השונים של חייו

בעני שהיתה נתונה בעצמה לתהליך אינטנסיבי ותו, חברת הישוב, עצמו לדרישותיה של החברה החדשה שאליה השתייך

יחסו ; רצונו החזק אף יותר לשמר ביצירתו את המסורת המוסיקלית שממנה בא; לאומית-של גיבוש זהות קולקטיבית

הרצאתי תתמקד בקשר שבין שני המלחינים לאורך תהליכי . המורכב אל מורו והמקום שמילא בהתפתחותו המוסיקלית

 .ר יעקבי לאורך חייוובתפקיד המשמעותי שמילא הינדמית עבו, ההגירה שעברו שניהם

 

 

  זמירות השבת של יהודי גרמניה כזיכרון מוסיקלי של מקום, מסורת מקומית בגלות –צנטנר -נעמי כהן
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הוא מנהג אשכנזי , ליטורגיים המושרים סביב שולחן השבת המשפחתי -הפיוטים פארא, שירת זמירות השבת

רפרטואר לחני הזמירות חשוף להשפעות מוסיקליות מן . שהחל בימי הביניים וממשיך להתקיים במשפחות רבות עד היום

תיעוד המסורת המוסיקלית של מידענים . דיםיהודית ונוצרו בה מרחבי צליל משותפים ליהודים וללא יהו-הסביבה הלא

שמקורם מגרמניה והשוואתה עם מאגרי מידע של שירי עם גרמניים מלמדים כי קיים דמיון רב בין לחני זמירות השבת 

יהודי גרמניה עברו עקירות מסוגים שונים כתוצאה מעיור . והלאה 91-של יהודי גרמניה לשירי עם גרמניים מן המאה ה

היו בין החפצים התרבותיים , מחקר זה מראה כי לחני הזמירות של יהודי גרמניה. וחד במאה האחרונהבמי, והגירה

למרות . המקום המשפחתי והאזורי בבתיהם החדשים" טעם"שהובאו על ידי המהגרים למקום גלותם ובכך שימרו את 

מים מוכרים רק למתי מעט לחנים מסוי ,שמסורת לוקאלית רחבת היקף של לחני זמירות הייתה מוכרת לרוב יוצאי גרמניה

 .והינם בעלי זיקה למוסיקה העממית של האזור

בעקבות זאת נשאלת השאלה האם פרקטיקת שירת הזמירות משמשת עבור משפחות אלה זיכרון מוסיקלי של  

נים אחת הדוגמאות שאציג בהרצאה היא שלושה גרסאות של מידע?  המקום אשר הם או בני משפחותיהם גלו ממנו

האזור הגיאוגרפי המשותף למידענים שאינם מכירים זה את זה מלמד כי מוצא הלחן " . יום שבת קודש הוא"שונים לשיר 
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הוא ככל הנראה מאזור וורטנברג שבדרום מערב גרמניה שהשתמר כמסורת משפחתית בקרב אלה שמקורם מאזור קטן 

מצלול האזורי של מולדתם למקום גלותם החדש בזכות באופן כזה משפחות של יוצאי גרמניה יכלו להביא את ה. זה

המוסיקה מסמלת מקום וזמן ושירתם . החוויה המוסיקלית המייצרת המשכיות על אף העקירה וקטיעת חייהם הקודמים

 .של זמירות אלו היא למעשה אקט של התנגדות לעקירה המשמשת מרכיב חשוב בהבניית זהותם של המידענים

 

 יצירות של ינעם ליף ואייל אדלר בשתי' הסףחווית ' -שושנה זאבי
noaz@013.net 

 

, זו של ינעם ליף: בהרצאה שלי אמצא קווי מתאר משותפים בין שתי יצירות ווקליות של שני מלחינים ישראליים  

למרות ההבדלים הבולטים בין . דוד פוגל שהלחין על פי השירים של, זו של אייל אדלר. שהלחין על פי השירים של זלדה

חווית 'שאותה אני מכנה בשם , שני המשוררים ארצה לטעון שהגיבור הלירי בשתי היצירות ניצב נוכח חוויה מרכזית אחת

או ( ליף)ניתן לראות בחוויה זו כמקום שבו נסדק קו הגבול ההכרתי של הגיבור הלירי כשהוא חווה אושר עילאי . 'הסף

 (.אדלר)ית עמוקה חרדה קיומ

מתח בין תחושה של חוסר יכולת לשאת את שפע האור . בשירה של זלדה ניבט המתח בו מצוי הגיבור   

הגיבור מוצא דרך לפגוש את . על אף היותה בלתי מושגת ונסתרת, האינסופי ובין השאיפה לחוות את ישותו המוחלטת

והוא מתמזג עם . העצים ומעוף הציפורברסיסי האור המשתקפים מבעד למראות , האינסופי דרך התבוננות בעקבות שלו

 .כאשר נדמה לו שאור נחסם עבורו, זו מתחלפת בעצב ובבדידות. המראות הללו ומתמלא תחושה של אושר

, שכופה עצמה עליו ועוטפת בבדידות, בשירה של דוד פוגל הגיבור מתמודד עם אפלה קיומית בלתי מוגדרת    

שאליה הוא נושא נפשו ויוצרת חיץ בינו לבין , עליו להתקרב אל אהובתוהוא חש שהאפלה מקשה . אי וודאות  וחרדה

תחושת הסף כאן מתגלה כאשר הגיבור מחפש דרך לפרוץ את החיץ על ידי כך שהוא מדמה את האפלה . העולם החיצוני

מכיר , זלדהעם זאת גם הוא כמו הגיבור של . איתו הוא יכול להתעמת ואף להביס, סוג של גילום ממשי, לישות מוחשית

 .ויתכן כי לעולם לא ייפתח בפניו, "שער אפל"בעובדה שלעד ישהה  בפתח 

אשר ניבטת , רגשי מקוטב המבטא את חווית הסף של הגיבור הלירי" מנעד"שני המלחינים מצליחים ליצור    

מבקשים להמחיש הם . אך שני המלחינים אינם מסתפקים בזה. מבעד לצבע הקולי האידיומטי של הכלי ושל הקול הנשי

הם ממחישים אותה דרך . מצד שני, ובפרישה הרגיסטריאלית, אותה גם דרך הדחיסות המרווחית של הצלילים מצד אחד

 -במיקרו –באופן שבו שניהם מדגישים את הספקטרום של הצליל  -המתח שכל אחד מהם מצליח ליצור ביצירתו שלו 

 .מאידך גיסא, עם הצלילים האחריםוביחסים המשתנים שלו , סטרוקטורה שלו מחד גיסא

למרקם ולהצללות של כל אחד מהמלחינים , בהרצאה אבחן את טיבו של אותו מתח דרך שימת דגש לתזמור

, אראה כיצד כל אלה תורמים לגילום חווית הסף של הגיבור במפגש עם שפע האור במילותיה של זלדה, כך. בנפרד

 .ובעוצמתה החודרת של האפלה בשיריו של פוגל

 

 "תמונת מצב –בשיח הציבורי הביקורתי  ישראליתהמוזיקה ה"שולחן עגול :  4מושב 
 בשיתוף המכון למוסיקה ישראלית, גביראלישבע : מנחה

 

אינה עומדת בפני עצמה אלא תמיד נזקקת לשיח תומך  ,ובכלל זה המוסיקה ,מן המפורסמות היא כי שום אמנות

או רמתו /אפשר היה להתלונן על כמותו ו ,בעוד שבימים עברו .בין אם הכללית או המקצועית –המתנהל בזירה הציבורית 

וגם  .לא ברור נגד מי להתלונן ,בוזר של המדיה החדשיםבעידן המ ,כיום (למשל ,בעיתונות) של השיח על אודות המוסיקה

קורתי יבפאנל ננסה לתת תמונת מצב עכשווית של השיח הב .כי אין לכידות אפילו לגבי הגדרת מושאי השיח .לא על מה

 ".המוסיקה הישראלית" על אודות - או הרצוי/המצוי ו –

 
  

mailto:noaz@013.net


 Israel Musicological Society                                       האיגוד הישראלי למוסיקולוגיה

 

 

                                     

 
 ל "מושבים לזכרה של דליה כהן ז

 " מחקרים אחרונים" : 3מושב 
 יהודית כהן: ר"יו

 

 ייחודו של תהליך בחירת המערכת הדיאטונית המערבית בהסתמך על סדר הסקונדות  -רם ראובן ל ו"דליה כהן ז
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 שבה כידוע , מאמרנו עוסק באחד משלבי הבחירה הבסיסיים של חוקי הגובה במוזיקה המערבית

 ומהם , ("לכיוונון המושווה"אנו מתייחסים במאמר )חלקים שווים  19-האוקטבה נחלקת ל

חלקים שווים  19-סיבת חלוקת האוקטבה ל. צלילים 7אחת בלבד הכוללת " דיאטונית"מתקבלת מערכת 

אשר הצביעו , (9119)ורקוסבסקי  ,(9199)אגמון , (9191)כגון בלזנו , זכתה להתייחסות במחקרים שונים 7-ולמערכת ה

מאמרנו מתמקד . שלא מתקיימים במערכות אחרות" תנאי קוהרנטיות"ו" תנאי קטגוריזציה"על יתרונות המערכת מבחינת 

של קבלתה משרשרת של , ים האחריםאך לא מההיבט שנידון במחקר, המערבית 7-בייחודה של בחירת מערכת ה

 . אלא מתוך סדר הופעת הסקונדות, קווינטות

כאשר , צלילים 7מחזוריות בנות " דיאטוניות"אפשר לקבל באופן מתמטי שלוש מערכות  19-מתוך מערכת ה

לות להיות אשר יכו, שלוש המערכות נבדלות זו מזו במיקומי הסקונדות הקטנות. קטנות 9-סקונדות גדולות ו 5בכל אחת 

 . במערכת שנבחרה במערב קיים ריחוק מקסימלי בין הסקונדות הקטנות. צמודות פחות או מרוחקות זו מזו, צמודות

, ור והמינור'במאמרנו אנו מסבירים את בחירת המערכת הדיאטונית המערבית ואת בחירת סולמות המז

הטטרקורדים  (1; ים השונים וכמותם במערכתהמרווח (9: בהתבסס על מידת בהירותם של ארבעה רכיבים משמעותיים

סיווג שישה מתוך שבעת המודוסים הדיאטוניים  (4; צירופי הטטרקודים וכמותם במערכת ( 3; השונים וכמותם במערכת

אנו מציגים חידושים . (ור ומינור'מז)ובחירת המייצגים הממוצעים  (ורית ומינורית'מז)במערכת המערבית לשתי קבוצות 

 . ל"י ההתבוננות בכל אחד מארבעת הסעיפים הנשונים לגב

לגבי מבחר מאפיינים המשפיעים על " דיאטוניות"מסקנתנו היא שקיימת היררכיה ברורה בין שלוש המערכות ה

מסקנה זו משתקפת במספר טבלאות מקוריות שנכללות במאמר וחלקן יוצגו . אפשרויות הארגון המורכב לטווח ארוך

 .בהרצאה

 

 השתקפות היצירה בביצוע: מן המיסה בסי מינור של באך Crucifixus-פרק ה –אורי גולומבול "דליה כהן ז
uri.golomb@cantab.net 

 

Every performance is one possible realization of potentialities inherent in the written work; 
complex works are especially susceptible to fundamentally varied interpretations. Bach’s music 
arguably represents the summit of musical complexity perceivable by the human mind, which partly 
explains the huge variety of performative interpretations it has received.  

The Crucifixus from the B-minor Mass has widely been judged as a pinnacle of emotional 
expressivity in Bach’s music, and has been the subject of extensive research, concerning composition 
and performance alike. Our analysis of this movement – including a detailed examination of its 
departures from its model (BWV 12/2) – adopts a perspective which has rarely been employed in 
existing literature: Bach’s exploitation of rules affecting human experience and emotional expression, 
as revealed in research on music cognition. The Crucifixus represents an exceptionally intensive use 
of cognitive rules associated with varied types of sadness – starting with maximal restraint, 
undergoing intensification, and culminating in resigned acceptance.  

Our analysis also reveals a significant fusion of structural complexity – with definable sub-
divisions at various levels – with a sense of inexorable continuity and unity; the movement contains 
only a single cadential resolution to the tonic which is delayed until just before the coda (bar 49). In all 
these respects, the Crucifixus is revealed as significantly more complex and intense than its model.  

In seeking to examine the reflection of this complexity in performance, we selected about 20 

recordings, representing various styles and periods, and analysed them in light of the rules of musical 

organisation we discerned in the work. These performances demonstrate, in their contrasting 

characters, the complexity and diversity inherent in Bach’s music. 
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 התכתבות מחקרית עם דליה:  2מושב 

 הרי גולומב: ר"יו

 

 ארגוב סשה ועד באך מסבסטיאן :דליה בהשראת לחקור -נפתלי וגנר 
mswagner@mscc.huji.ac.il 

 

שהייתה מורתי המיתולוגית ואף העסיקה אותי כעוזר , עיוני התנהלה בצילה של דליה-ראשית צמיחתי כמוזיקאי

להוציא , דליה ואנוכי לא הרבינו לקיים במוצהר מחקר משותף, בהמשך(. כל זאת בשנות השבעים)הוראה ועוזר מחקר 

המועד שלחו -ם של עבודתנו המשותפת קצרתהתוצרים הישירי. אפיזודה מחקרית קצרה בשנות התשעים המאוחרות

הם שיקפו שנים ארוכות של שיח מתמיד שהתנהל , לגבי העבר: ראות אחורה והקרינו השפעתם קדימה-מבטים רחוקי

הם התוו נתיב מחקרי שהכתיב לי את , לגבי העתיד. איש בעבודת זולתו, פוסקת-בינינו תוך מעורבות והתעניינות בלתי

 . י לטווח ארוך למדייסדר היום האקדמי של

מאמר ,  בין השאר, שהניבה, בפתח ההרצאה המוצעת בכוונתי לסקור בקצרה עבודה אנליטית משותפת שלנו

, המחקר מיטיב לייצג שני תחומי עניין אופייניים לדליה. לו סולו של באך'מינור מתוך הסוויטה לצ-אודות הסרבנד בדו

מצבי , לפי דליה. תיאום השוררים בין מרכיבי המרקם המוזיקלי-צבי איהמוזיקה של באך ומ: שדרו אצלה בכפיפה אחת

וודאות כזאת -אי. וודאות ואובדן רגעי של האוריינטאציה-תיאום מורכבים עשויים לעורר אצל המאזין תחושה של אי-אי

עמימות לגבי וכן ב, מרמת המוטיב ומעלה, עשויה להתבטא בטשטוש תיחומן של יחידות מוזיקליות מסדרי גודל שונים

-אי. העל-מקושט בין שני צלילים סמוכים וכלה במבני-החל מקביעת יחסי מקשט, ההירארכיה בין אירועים על ציר הזמן

וודאות עשויה לחול גם על אירועים צליליים סימולטאניים ולעורר תהיות מהי הדרגה ההרמונית השלטת ברגע מוזיקלי 

 . ב"וכיו, עשויה לחול על תחושת המשקל ברגע מוזיקלי נתון, אוםתי-הנובעת מאי, בהירות מעניינת-אי. נתון

אראה . תיאום בין הפרמטרים המוזיקליים-לצורך ניתוח הסרבנד פיתחנו יחדיו שיטה לייצוג תופעות של אי

לאחר ; בזמן אמיתי, תחילה את השלכותיהן של תופעות אלו על תפיסת הארגון המטרי ועדכונה הדינאמי במהלך ההאזנה

ואדגים , מוזיקלי כשמדובר בטקסט מולחן-ן אעמוד על הפוטנציאל הטמון במיפוי גורמי הבולטות לצורך ניתוח פרוזודימכ

התיאום בשדות השיר -היישום של מושג אי. את הרלוונטיות של שיטת הייצוג מתוך מחקריי בתחום הזמר העברי

בשיר הישראלי וערכה השוואות בין , עם רות כץ יחד, שהרבתה לעסוק, הישראלי גם הוא מתקשר לעבודותיה של דליה

וכמו כן נתנה את הדעת על הגורמים המוזיקליים הפועלים בדיבור בהקבלה לפעולתם , משקל פואטי למשקל מוזיקלי

 .  במוזיקה

 

חוקי "שרירותיות -אתגר לנושאי הדגל של אי: ההיסטוריה של הקונסוננס במוסיקה המערבית –איתן אגמון 

 "המוסיקה
agmonz@012.net.il 

 

לא הייתה טענה מקוממת יותר על מהות המוסיקה מאשר היחסיות , מן המפורסמות הוא שעבור דליה

שיח -חלק מרב, 1997עדות לכך ניתן למצוא בגלוי דעת נדיר מסוגו שפרסמה בדצמבר . של חוקיה, כביכול, המוחלטת

בשיחות פרטיות , עם זאת. שליחות ובשורה: המוזיקה, כהן-טעון שהתקיים סביב ספרה של מיכל זמורהאינטרנטי סוער ו

השרירותיות של האבחנה הבסיסית -את אי, לכאורה, התקשתה דליה להתמודד עם ראיה היסטורית פשוטה המפריכה

או לפחות לא נמנתה בין )שנחשבה בימי הביניים דיסוננטית , הטרצה: במוסיקה המערבית" דיסוננס"ל" קונסוננס"בין 

מעמד הסקסטות ; (בלתי מושלם)לשנות את מעמדה לקונסוננס , 93-ה במאה, החלה, (המרווחים הקונסוננטיים

על , לכאורה, והרי מדובר באבחנה המושתתת. 94-כמרווחים קונסוננטיים בלתי מושלמים התבסס רק בסוף המאה ה

 .  אקוסטיים שאינם נתונים למשא ומתן תרבותי או סגנוני-אילוצים פסיכו

דליה מפרידה בין שלוש רמות בהן ניתן לדבר על . 1997-הדעת מ אפתח את הרצאתי בניתוח קצר של גילוי

ורמת היצירה המוסיקאלית , רמה מוסיקאלית כללית, רמה חווייתית כללית: במוסיקה" מלאכותי"לעומת ה" טבעי"ה

שיחה , אמשיך בתיאור שיחת טלפון שדליה קיימה עמי כשנה טרם מותה בעקבות וכוח שהיה לה עם היסטוריון. הבודדת

ששינוי מעמד הטרצה מדיסוננס לקונסוננס אכן מאתגר את טיעוניה בעניין קיומם של חוקים , בה התקשתה להודות

טונאליות "אציג מסגרת תיאורטית לפיה השינוי ההיסטורי במעמד הטרצה מבטא מעבר מ, לבסוף". טבעיים"מוסיקאליים 

-וזאת ללא כל סתירה עם הנחות פסיכו, (”Triadic Tonality“" )טונאליות טריאדית"ל( ”Dyadic Tonality“" )דיאדית

אשתדל לשכנע , עם זאת. בזמן הקצר העומד לרשותי אוכל לשרטט את התיאוריה בקווים כלליים בלבד. אקוסטיות

 . שהתיאוריה רחוקה מלהיות מושתתת על הנחות שרירותיות
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, ץולנדה ודוד כש י"הפקולטה לאמנויות ע, מהטה -שם בוכמן-בית הספר למוזיקה על
  אביב-אוניברסיטת תל

 436/64102' יום ב
 
 מהטה-ש בוכמן"ס למוזיקה ע"בשיתוף עם ביה ל"ארז רפפורט זר "דלזכרו של יום עיון  
 

 ל"זר ארז רפפורט "מושב פתיחה של יום העיון לזכרו של ד:  5מושב 
 זהר איתן: ר"יו

ור מאת פליקס 'בפה מז 9' מס 95' מבטים שונים על השיר ללא מילים אופ – שולחן עגול אנליטיקאי

 (יפורסמו בקרוב משתתפיםשמות ה)סון ברתולדי מנדל

 
 הרצאת עוגן

 מאת שופן 19' מס 19' ור אופ'במול מז-רגילה של הפרלוד בסי-הצורה הבלתי  -ר קמיאן 'רוג

 

     The unusual form of Chopin's Prelude in B flat Major, Op. 28, No. 21 has been interpreted 

either as a "rudimentary ternary form …completely transfigured" (Gerald Abraham) or as "impossible 
to call… either ternary or binary" (Charles Rosen). The present paper interprets this Prelude as a one-
part, through-composed form and focuses on three compositional procedures that create momentum 
and continuity: 1) a pervasive descending third motive, 2) an opening accompaniment pattern that 
becomes increasingly melodic, 3) a conflict between the descending seconds g natural-f  and g flat-f. 

 

 
 מחקרים כמותיים ואיכותניים בהרמוניה טונאלית : /מושב 

 יואל גרינברג: ר"יו

 

 קדנציאליים אקורדים סקסט בקווארט קונסוננטיים היבטים שילוב –יוסף גולדנברג
yosefg@jamd.ac.il 

 

תפקודו של הקווארט סקסט הקדנציאלי כדומיננטה עם צלילים זרים הוא מאושיות החשיבה ההרמונית מונחית 

. לעתים נכללים היבטים של טוניקה אמתית קונסוננטית בתוך קווארט סקסטים קדנציאליים, חרף זאת. הולכת קולות

 : ם הרלוונטיים העיקריים הםהתרחישי

 אך נפתרים כקדנציאליים ( כ ישירות מהטוניקה ללא אקורד מתווך"בד)קווארט סקסטים המגיעים כקונסוננס  .א

 קווארט סקסטים פותחים שבהאזנה בזמן אמת נפתחות אפשרויות שונות להבנתם .ב

זה סוג העמימות היחיד . וניקהקווארט סקסטים המגיעים כקדנציאליים אך באופן פרדוקסלי ממשיכים היישר לט .ג

, לסוג זה יש תופעת משנה שבה עצם הדרך בה הקווארט סקסט נפתר עמומה. שנידון בהרחבה בספרות המחקרית

 .ואפשר להבינה כשיכול קולות אל טוניקה יציבה

דרגה שלפניהם ולא לפנים עם ה( או הדומיננטה השניונית)קווארט סקסטים המקובצים לאחור עם הסוב דומיננטה  .ד

 .מקרים אלה עשויים לתמוך בדעתו של רימאן בצעירותו. החמישית בהופעתה המזוקקת

תופעה זו , למשל. קווארט סקסטים המשולבים בקונטור מלודי שבו אינם משרתים צלילים עוברים מודגשים כפשוטם .ה

כך . יקה המסיימתבטונ 3על הקדנציאלי למדרגה  9מקרים בהם יש עלייה ממדרגה . 9: מתפצלת לשתי תת תופעות

מקשר שנקר את הקדנציאלי לטוניקה המסיימת בסופרן אם כי לא , למשל בניתוחו למרש החתונה של מנדלסון

מקרים אלה נוצרים בעת הירמון לא טוניקאי של . מקרים בהם יש עלייה אל צליל פסגה על הקדנציאלי. 1; בבאס

 .השנקרי" צליל הראש"

מגמתה להבין את דרכי . שומאן וברהמס, מנדלסון, בטהובן, צרטההרצאה מושתתת על דוגמאות מאת מו

אך , לעתים מדובר בדרכי האזנה חלופיות. האינטגרציה בין הקדנציאלי הדיסוננטי הרגיל ובין שילוב היבטים קונסוננטיים

 .בו זמנית לעתים נוצר פרדוקס בלתי פתיר ובמקרים אחרים מתקבל רושם שהסופרן והבאס מתנהגים לפי עקרונות שונים
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 An Information-Theoretic Approach to Functional Harmony –  נורי יעקבי
Joint work with Naftali Tishby (Huji) and Dmitri Tymoczko (Princeton) 

nori.viola@gmail.com 
 
Western music harmony has an extremely complex structure. The complexity of harmonic 

structure is characterized by the number of possible building blocks, i.e., chords, and by the vast 
number of ways of combining them; i.e., chord progressions. This richness of musical structure is 
used expressively by composers, but also poses a methodological challenge for music theory and 
pedagogy alike. One of music theory’s central concerns is describing this structure in an 
approximated and simplified way. The common denominator among various theoretical approaches is 
the attempt to identify concise principles (such as Shenker’s Ursatz or Euler's Tonnetz) that can 
structure the understanding of harmony. However, there is typically no general agreement about the 
specifics of these principles. In recent years, corpus analysis has been used in music scholarship to 
try to evaluate the real-world application of theoretical concepts (Temperley and Van Handel 2013). 

Here we propose to use corpus data together with methodology browed from information 
theory and machine learning to empirically evaluate harmonic theories. We propose that any 
harmonic theory can be evaluated by at least two criteria: its accuracy (how well the theory describes 
the musical surface) and its complexity (the efficiency of the theory according to Occam’s razor). We 
apply our method to the investigation of traditional approaches in music theory, including function 
theory, root-functionality, and the figured-bass tradition.  Using new corpus data as well as eleven 
datasets from five published works, we argue that our framework produces results consistent with 
both musical intuition and previous work, primarily by recovering the tonic-subdominant-dominant 
categorization central to traditional music theory.  By showing that functional harmony can be 
analyzed as a machine-learning clustering problem, we forge a new link between machine learning, 
information theory, corpus analysis, and music theory. 

 
  התלמיד המבצע, התלמיד המאזין – חינוך מוזיקלי: 7מושב 

 קלאודיה גלושנקוף: ר"יו

 

ספר בעקבות האזנה לשתי -חקר הקוגניציה המוסיקלית של ילדי בית? גראפי מהו-ביטוי אודיו –רבקה אלקושי

 יצירות מן הספרות הקלאסית
elkoshi1@bezeqint.net 

 

, ועד ימינו גדל והולך העניין בחקירת התנהגות ההסמלה של האדם בתחומי דעת שונים כגון 91-למן המאה ה

 .(e.g., Barrett, 2006)ופסיכולוגיה של המוסיקה  (e.g., Piaget & Inhelder, 1969)פסיכולוגיה התפתחותית 

המחקר המוצג הוא אחד משורת מחקרים הבוחנים את אופנויות ההסמלה של נבדקים בעקבות האזנה ליצירות מן 

שהאזינו לשני  'ג-'גראפיים של תלמידי כיתות א-מתמקד המחקר בייצוגיהם האודיו, באופן ספציפי. הספרות הקלאסית

המחקר בוחן את השפעת ". סרנדה לבובה"ו" לפילשיר ערש : "מאת דביסי "פינת הילדים"ויטה לפסנתר ופרקים מתוך הס

לחקר התנהגות ההסמלה . הנבדקים ההמשגה של גראפיות ומערכות-על התגובות האודיו המוסיקלי וההקשר הגיל

 . ולחינוך להאזנה בפרט, ספר יש השלכות לחינוך המוסיקלי בכלל-והקוגניציה המוסיקלית של תלמידי בית

 

 Paulo Freireחקר מקרה על מעגלי הדעת לפי משנתו של   -לקראת קונצרט –י ליכטנשטייין'דוצ
dochylichtensztajn@gmail.com 

 

למידה ברוח מעגלי הדעת העומדים בבסיס משנתו של  הפדגוג הברזילאי  -הנושא שיוצג עוסק באופני הוראה

האחד נוגע להבניית גוף הידע מתוך : למידה ניצבים במעגלי הדעת  -שני מצבי הוראה. (9119-9117) פאולו פריירה

,   והשני מצביע על שלב המודעות של הלומד כזו המנכסת  את גוף הידע שהופק מחדש  באופן מבוקר ובקורתי, המידע  

 .ובהקשר משמעותי 

דה של רפרטואר היצירות לקראת הקונצרטים למי -הטיעון המרכזי של המאמר הוא שתהליך ההוראה

מקבל משנה , (התזמורת הפילהרמונית הישראלית בשיתוף מכללת לוינסקי לחינוך" )מפתח"הסימפוניים במסגרת תכנית 

 .סקרנות וביקורת, תוקף כאשר הלומדים משתתפים במעגלי דעת המעוררים ספקנות וחקירה
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מניבה את הפדגוגיה של השאלה או במונחים של יורם הרפז קהילת החשיבה ההולכת ונבנית במעגלי הדעת 

והטלת ספק על תהליכים או פתרונות , המצאת שאלות פוריות לפי הצגת  הנושא על דרך של דילמה או בעיה (1999)

 .מקובלים או קונבנציונליים

ניצבת בקונצרט הסוציולוגית של יצירת האמנות ה -טיעון נוסף העומד בבסיס המאמר נוגע לתפיסה ההגותית

הפתוח לפרשנויות עד לערעור מעמדה  ההיררכי , (Shepherd, 1995 ,Henion, 1993)כטקסט חברתי מובהק " החי"

 . של היצירה עצמה בסצנה הקונצרטית

למידה של רפרטואר הקונצרט  -החידוש המרכזי של הנושא מצוי  בחקר המקרה על אודות תהליך ההוראה  

חקר המקרה . ו מבתי ספר יסודיים בתל אביב וסביבותיה-ה-בכתות ד 1993נת הלימודים שבוצע בסמסטר השני של ש

החל משלבי ההשתלמות למורים למוזיקה המלמדים את ;  התמקד בכל התחנות של הכנת התלמידים לקראת הקונצרט

בתהליך  המשך באימוץ הגישה של מעגלי הדעת וקהילת החשיבה לקראת שאלות פוריות, הרפרטואר בבתי הספר 

ועד לקונצרט הסימפוני , עבור למפגשי ההכנה עם שלישיית נגנים ומנחה בין כתלי בתי הספר, למידה בכתות -ההוראה

 .המסכם בהיכל התרבות

למידה  כתהליך  מורכב  -אוריות שצוינו  לעיל בחקר המקרה  הנידון מאשש  את אופני ההוראהיהת יישום

המחלקות וההסכמות  בשיעורי מוזיקה והן לקראת הציפיות העולות , הלך הדיוניםוחדשני המזמן כלים ביקורתיים הן במ

היבט אחרון זה מעניק ללומדים הצעירים  מעמד של מאזינים ערניים . ומן המתרחש במהלכה, מן הסצנה הקונצרטית

 . וביקורתיים בעלי עוצמה שיפוטית בשל ניכוס הידע והעלאת המודעות ליכולת פירוקו וארגונו מחדש

ומזמן , למורים למוזיקה רפלקסיה ביקורתית על הפרקטיקה  שמאפשר חקר המקרה הנידון מצביע על תהליך

כל אלה  ;   ודמוקראטי יותר שוויוני, יותר צודק, להשתתף במעגל לימודי דיאלוגי  ויכולת רצון, עוצמה לתלמידים לחוות

ובמקרה , העיקרון של אחריות משותפת לדיסציפלינה הנלמדת -מעצימים את אחד העקרונות של הפדגוגיה הדיאלוגית

 .הנידון  אף לסצנה הקונצרטית

 

 The Jaffa Sing-Up Project: Mechanisms Linking Group Singing  –עדינה פורטוביץ ואווה פיטליק
Experiences and Sense of Self and Social Inclusion among At-Risk Children 

adena.portowitz@BIU.ac.il 

  

The Musical Minds arts education program was launched by the Jaffa Institute, Jaffa, in 2001, 
as a means of helping children from some of Israel's most impoverished communities to grow and 
develop through arts education The program applies the theoretic premises of Structural Cognitive 
Modifiability and Mediated Learning (Feuerstein, Klein) within music and arts contexts, and has been 
successful in maximizing the impact of  its programs on the cognitive, social, and personal 
development of its participants.  Based on the success of England's Sing-Up Program, in 2012, the 
Jaffa Institute proposed to establish singing groups in all of its Educational Centers in the Tel-Aviv 
Jaffa area. The long-term purpose of the program is to develop the identity of the children as 
musicians while promoting an enhanced sense of self, social and community inclusion, identity as a 
learner, and overall health and happiness. The first choir was launched in 2012-2013 at the Bat-Yam 
Child Care Center, serving 45 children from multiple cultural backgrounds, ages 7-11.  A second choir 
will be launched in January, 2014 at the Akiva School, serving an additional 45 children, ages 7-11. 
Each Educational Centre will work autonomously; however, will join forces for performances at 
community functions in hospitals, community centers, and homes for the aged, bringing joy and music 
into the lives of weaker elements of the community. Drawing on the experience gained from 
developing the first choir, the new choir will implement the methodology and practice of its 
predecessor in several ways:  The choir will meet twice a week, for hourly lessons; individual singing 
sessions (15 minutes each) will train children who are not yet ready to work within a group setting; the 
program will promote active collaborations between the music staff and the full-time staff members of 
the Educational Centers; and teachers' training sessions for the music and permanent staff will 
introduce them to the theoretic premises of the program and train them to serve as pedagogic 
Mediators. Using qualitative (diaries, interviews, observations) and quantitative measures 
(questionnaires), the study will evaluate the children's progress with regard to singing proficiency; 
attitude towards singing; sense of self and social inclusion; identity as learner; and health and 
happiness.  First results of the study will be presented. It is our hope that the design and 
implementation of the Jaffa Sing-Up program will serve as a model-singing program for children 
growing up in at-risk conditions. 
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 "דואלית פדגוגיה" באמצעות אליטיסטית תרבות של קלאסי ושימורה נגן של חינוכו –דן שגיב
dandansagiv@gmail.com 

 

אחת הסוגיות המרכזיות שעולות ביחס לחקר הוראת הנגינה של המוזיקה הקלאסית בהקשרה הסוציולוגי היא 

בדיון זה אבקש לעסוק בתהליכי הקנייה (. Wright, 2008)בחינת דרכי החיברות של התלמידים בידי מוריהם לתרבות זו 

 ,Bourdieu)בהתאם למחשבה הבורדיינית , (המקופלים במושג הביטוס)של הרגליו ומכלול נטיותיו של נגן קלאסי 

על בסיס מחקר אתנוגרפי שערכתי בקונסרבטוריונים . כפי שהם באים לידי ביטוי בשעורי נגינה לצעירים, (1973,1984

אבקש לאתגר את הטענה הדומיננטית בספרות של החינוך המוזיקאלי בה עולה ביקורתיות רבה ביחס , בישראל

, מכניים, הליכי הלימוד הם במהותם משעתקים, לטענת המבקרים. ההכשרה הקלאסית לפדגוגיות המסורתיות של

; Musomeci, 1998)ויוצרים תהליך מובנה של שעתוק תרבותי נטול חיוניות ויכולת הבעה אישית , דכאניים

1999Bowman, 2007; Mauss,.) 

י מאופיינת במה שאני מכנה אבקש לטעון שזוהי תמונה חלקית בלבד וכי הקניית ההרגלים של נגן קלאס

מושג זה בא להצביע על כך שבשיעורי הנגינה פועלים זה לצד זה יסודות מנוגדים המכילים בתוכם בו ". פדגוגיה דואלית"

מצד אחד עולים קשיים רבים ונדרשת עבודה טכנית רבה הכרוכה בהליכי משמוע גופני . זמנית ממדים של משמוע ועונג

מצד שני נרכשת חווית עונג המושגת בעזרת פיתוח יכולת שליטה והבעה אישית המלווה ו, ושעתוק תרבותי מוקפד

הממדים השונים של הפדגוגיה הדואלית  . בהבנייתה של תחושת שייכות לקהילה הנוהגת לתייג עצמה כאליטיסטית

סים שנבנה בין המורה המפגש בין גוף התלמיד וכלי הנגינה ומרקם היח: באים לידי ביטוי בשני מרחבי פעולה עיקריים

במובן הובריאני עת בוחנים את " טיפוס אידיאלי"במהלך הצגתי אבקש לבחון מרחבי פעולה אלו ולראות בהם . לתלמיד

 . תחום הוראת הנגינה הקלאסית

 

    "עקרון"ל" צורה"בין  -אריאציה והו: 8מושב 

 איתן חימו: ר"יו

 

 הולדתה של וריאציה –לירן גורקביץ
gurkiewicz.liran@gmail.com 

 

את סט הוריאציות הראשון . אנרים החשובים והמוקדמים במוסיקה המערבית'נחשבת לאחד מהז, ריאציהוהו

הקובץ . 9539-בויאדוליד שבספרד ב( Luis de Narvaez)הידוע בהיסטוריוגרפיה המוסיקלית מלחין לואי דה נארוואז 

, או לויהואלה וקול, כתוב לויהואלה סולו, (Los seys libros del Delphine)' שישה ספרים לדולפינה' -של נארוואז 

עיבודים לשירים , פנטזיות –אנר מוסיקלי אחר 'כל אחד מהספרים כתוב בז. והוא מכיל למעשה שישה ספרים קצרים יותר

או בכינויים , וריאציות 11. נמצא בקובץ השישי של נארוואז, החידוש האמיתי, אולם. שונים וליצירות שונות לויהואלה

 . המציגות מספר עקרונות שונים, Differencia))' דיפרנציה, 'הספרדי

. מטרתה של הרצאה זו תהיה לנסות ולעמוד על ההשפעות השונות הבאות לידי ביטוי בדיפרנציות של נארוואז

חברתיים וכלכליים מהשלמת , סה לבחון את השפעתם של תהליכים פוליטייםאנ, בחלקה הראשון של הרצאה זו

אדון בהשלכות המוסיקליות הנגזרות   ךלפיכ. ועד לשלב בו מלחין נארוואז את הדיפרנציות, 9411-הרקונקיסטה ב

בהשפעתה הייחודית של התרבות והמוסיקה הפלמית בספרד ובהשפעתה ; מהכיבוש הערבי המתמשך בספרד

 . ת של המוסיקה האיטלקיתהעקרוני

באות לידי , אנסה לבחון כיצד השפעות שונות אלה: חלקה השני של הרצאה זו יתמקד בדיפרנציות של נארוואז

 . ריאציות של נארוואזוביטוי מובהק ומובחן בסט הו

 אלה מעידים על אפיקי ההשפעה השונים על –שלושה עקרונות קומפוזיטוריים ניכרים בדיפרנציות , למעשה

וריאציות המושתתות על עקרונות עממיים ריקודיים בהסתמך על ; ליתורגי או חילוני –וריאציות בעיבוד פוליפוני : יצירתו

אנסה להצביע על , בכל אחד מהמקרים. סופרן –וריאציות המושתתות על באס ; I – IV – Vתבנית הרמונית פשוטה 

 . וריאציהווהגדירו את הולדתה של ה, שייתכן והשפיעו על נארוואז, אנרים מוסיקליים מוקדמים יותר'צורות וז

ובכל . הוכחו כבלתי אפשריים ריאציהואנר הו'סיונות להתחקות אחר מקורותיו של זיטוענת כי הנ, ליין זיסמןיאי

להצביע על , ומתוך שכך, הנוגעים לעקרונותיה של הדיפרנציה, מטרתי בהרצאה זו תהיה לבחון מחקרים שונים, זאת

 . מספר אפשרויות סבירות בהקשרן של הדיפרנציות
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 תופעת החזרות המשתנות אצל קרל פיליפ עמנואל באך כתומכת במבנה היצירה  -יובל רבין
yuval.anna@gmail.com 

 

( 9794-9799)י קרל פיליפ עמנואל באך "כפי שנטבע ע, (Veränderte Reprisen" )חזרות משתנות"המושג 

 בחזרה עם שינויים, (חלקית-מתבטאת בסימני החזרה הסטנדארטיים של צורה דוש)המרה של החזרה המדויקת מתאר 

כאשר )מ מתייחסות תמיד לחזרה על חלקי יצירה שלמים "הח. מד בפרוטרוטוע שעל טיבם חיבור זה, ויםום בתשכתובי

 14כתוב על פני , (כל אחד)תיבות  91כך שפרק המורכב משני חלקים בני , (המבנה ההרמוני נשאר זהה או כמעט זהה

בדרך כלל חזרה עם שינויים משמעותיים החלים . חלקיות-למעט יוצא אחד מן הכלל כל הדוגמאות הן דו (.31ולא )תיבות 

במחקר עמדתי על ההבדלים שבין מושג . נחשבת לווריאציה( או על יחידה מוזיקלית גדולה)על חטיבה מוזיקלית שלמה 

 (. ובכלל זה הווריאציות שחיבר הוא עצמו)ב לבין מושג הווריאציה הרווח "מ של קפע"הח

בארבעה פרסומים אך למעשה הפרסום הראשון של " ות משתנותעם חזר"ב השתמש בכותרת "קפע, אמנם

 Allegretto)ור 'ומדובר בפרק בפה מז, 9753-והוא נעשה כבר ב, ב לא נשא את הכותרת"י קפע"התופעה הזאת ע

arioso ed amoroso ) מתוך היצירות הנלוות לספרו המתודי לנגינת מקלדת"Versuch über die Wahre Art, 

das Clavier zu spielen" . 

עולים עקרונות  המתוך אותה הפסק. מ"עוסקת בח, Versuch-המסיימת את החלק הראשון של ה הסקהפ

כאשר החשוב שבהם הוא השמירה על האפקט והיכולת . תוך התייחסות לפרק האמור, מ"שאמורים להנחות את היוצר ח

ב "צאתי שורה של דרכים אופייניות לקפעמתוך בחינת כלל הדוגמאות מ. כחזרה, לזהות את החזרה שלאחר השינוי

מ ביחס לאופרציות של יצירת השינויים "ב בשינויים שבח"בחנתי את הדרכים שאופייניות לקפע. ליצירת הדוגמאות

ובאופן מרשים , כ נעשים באופן פשוט למדי"ומצאתי שהם בד, (פירוק והרכבה, היפוך, צימצום והרחבה, הזזה, אקויולנט)

 . כל זאת ברמה המיידית". תומכי יצירת דמיון"כ, ם ממחקרים מהתחום הקוגניטיביהם תואמים ממצאי

ב נמצאים "ביצירות למקלדת של קפע. מ כתומכות במבנה היצירה"ב עושה בח"הוא השימוש שקפע, השלב השני

פיתוח  ומלודיה שנעדר ממנה כל, מלודיה נושאית, מלודיה של התפתחות מוטיבית: שלושה מודלים לבניית מלודיה

והם משמרים את , מ נעשים באופן ברור בהתייחס למבנה המלודי של היצירה"ישנן יצירות השינויים שנראים בח. מוטיבי

ומאידך מדגישים את המקומות החשובים יותר מבחינה מבנית , המבנה התחבירי של המשפטים המוזיקאליים מחד

 .תוכננות בקפידהמ אמורות להיות מ"ב הח"כך שניכר שאליבא דקפע. ביצירות

 

 
  שיר ישראלי:  9מושב 

 אדווין סרוסי: ר"יו

 

 קינן לרונה 'ליואל שירים'ב וזיכרון מוסיקה על ":תזכור לא אם תחזור איך" –אדם יודפת 
adamyodfat@gmail.com 

 

קינן נוצר כעדות אמנותית לחייו ולמותו של עמוס קינן יוצרת רונה -של הזמרת( 1991)' שירים ליואל'האלבום 

-בן, חייו ומותו של יואל, נראטיבי את לידתו-שירי האלבום מגוללים ברצף כרונולוגי. אביה של האמנית, (9117-1991)

-עבור במלחמת העצמאות והקרב בדיר, ילדות החל בזכרונות –ומתארים רגעים מגוונים ושונים מתוכם , דמותו של קינן

גומלין עם -המקיימת יחסי, האלבום מציג מעין ביוגרפיה מוסיקלית. יאסין וכלה בדעיכתו המנטלית של קינן בערוב ימיו

שיצאו לאור סמוך , שתי היצירות: אותו כתבה אמה של האמנית וזוגתו של עמוס קינן, (1991גרץ )' על דעת עצמו'הספר 

ומהוות ביחד מכלול של תיעוד אמנותי הנמצא בתנועה מתמדת בין האמת , משלימות זו את זו, של קינןלמותו 

כדמות , ארכיונית ובין הספקולציות האמנותיות הנוגעות לחיי הרגש ולמניעים הפסיכולוגיים של קינן כאדם-ההיסטורית

 . ציבורית וכגיבור דרמטי

ולעמוד על ', שירים ליואל'ווה הייצוג המוסיקלי של הזכרון באלבום בהרצאתי ברצוני לבחון את הדרכים בהן מתה

כלומר הדרך בה המוסיקה מעוררת , ראשון הוא הציר המוסיקלי: שלושה צירים משלימים הלוקחים חלק בהבנייתו

ים לזכרון בו ציטוטים מילוליים ומוסיקליים יוצקים משמעויות ויוצרים הקשר, השני הוא הציר האינטרטקסטואלי; זכרונות

בו תהליך העיבוד של קלטי החושים השונים משפיע על , חווייתי-ואילו הציר השלישי הוא הציר התפיסתי; המוסיקלי

 . ואף עשוי להפעיל את תחושת ההזכרות עצמה, המרת החוויות לזכרונות

הצירים  באמצעותן אסביר את אופני פעולתם של, במהלך ההרצאה ישובצו דוגמאות מוסיקליות מן האלבום

אנסה לעמוד על , בנוסף. מתוך כך אנסה להראות כיצד מתפקד היחס בין המילים למוסיקה בכל אחד מן הצירים. הללו
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המוכל , בת-המרחב האינטימי והאישי של יחסי אב: מימדית המתרחשת במרחבים מקבילים-טיבו של הזכרון כתופעה רב

 . כו טווה האלבום רשת מסועפת של הקשרים ומשמעויותבתו –קולקטיבי של התרבות הישראלית -במרחב הציבורי

 

 וילנסקי זהבי ומשה דוד , זעירא מרדכי בשירי עיון : העברי בזמר והפופולרי לעממי האמנותי בין –איתן -אבי בר
bareitan@actcom.co.il 

 

 והפופולרי העממי ,האמנותי שבין "אפור תחום" של קיומו בדבר השאלה עומדת המוצעת ההרצאה במרכז

שירים  נוצרו אלו בשנים .9119-9119השנים  בין שנכתבו ישראליים שירים של במסה עוסק שלי המחקר .בזמר העברי

 כישוריהם האמנותיים את לממש אישי צורך מתוך הן נבעה השירים לכתיבת שלהם שהמוטיבציה מלחינים י"ע שחוברו

 רב מגוון בתוכם אלו מכילים שירים .ציוני-הלאומי המפעל עבור שירים של רפרטואר לייצר אידיאולוגית מחויבות מתוך והן

 בהגדרת לטשטוש גורם הרחב המגוון הסגנוני מקרים בהרבה ,אולם .ואמנותיים פופולריים ,עממיים מוזיקליים סוגים של

 נראה הראשוני ששיוכם שירים והרבה הללו התחומים שלושת בתוך השירים

 .האמנותי לתחום קרבתם את לחשוף עשוי הסגנוני ניתוחם באשר ,מספק אינו הפופולרי או העממי לתחום כשייך

 – שלושה קדקודים בעל משולש בתוך מנייד אני שאותו ,"האפור תחום"ה לו קורא שאני לתחום משויך אלה שירים סוג

 .והפופולרי העממי ,האמנותי

 תמונה לקבל כדי .וילנסקי ומשה זהבי דוד ,זעירא מרדכי :מלחינים בשלושה בחרתי האפור התחום לבחינת

 ,הטקסטואליים בהיבטים השירים של אנליטית בחינה .א :כלים בשלושה השתמשתי השירים של מיקומם שלמה על

המאפשרת  ,וגנרו נפתלי שהעמיד המתודולוגיה בעקבות הלכתי למוסיקה הטקסט בין ביחס .וההרמוניים המלודיים

להם  נענה אינו כאשר המלחין של חריגותיו את ולאתר ,לעצמו כשהוא התמליל של הקצביים התכתיבים את לחשוף

 .השירים של הביצוע הקשרי בחינת .ג .בציבור שירה מנחי עם ראיונות שכללה שדה עבודת .ב .במלואם

 ,שוקיים שווה משולש של ציור בעזרת ביטוי לידי הבאתי האפור בתחום השירים מיקום בדבר מסקנותיי את

 השיר העממי את מיקמתי– המשולש ובבסיס ,האמנותי השיר את מיקמתי העליון בקדקוד .מבסיסו ארוכות ששוקיו

 שני הביטויים עם האמנותי הביטוי של ההנגדה עומדת העבודה שבבסיס העובדה את ממחיש זה תיאור .והפופולרי

  .והפופולרי העממי האחרים

 
נמצאים  אכן האפור התחום לבחינת שבחרתי השירים רוב כי עולה המלחינים של הגרפים שלושת מהשוואת

 ,תחומי ההשתרעות בין המרובה החפיפה שלמרות ,כך על מצביע אני בנוסף .והפופולרי-עממי-האמנותי שבין במרחב

 מעט נוטה זעירא ,לכיוון הפופולארי מאחרים יותר נוטה וילנסקי :משלו נטייה מסתמנת המלחינים משלושת אחד כל אצל

  .האמנותי לעבר - וזהבי העממי לכיוון יותר

 .וזעירא אורלנד של 'לילות היו' מהשיר דוגמא בעזרת המתודולוגיה את אדגים זו בהרצאה

בטקסים  שימוש למטרות עממי פונקציונאלי כחומר לשמש במטרה שנכתבו שירים של רפרטואר לנו יש ,לסיכום

 שיר עממי כתיבת של ייחודית בתופעה מדובר ,זאת עם ."ציוניים-לאומיים"ה השנה ומחזור החיים למחזור הקשורים

 ייחודי של תהליך מוצאים אנו .וציונות גבוהה תרבות של כסוכן משמש הוא שכן האמנותי לשיר באיכותו הקרוב

 גם המלחינים אלא השירים רק לא .אמנותי כשיר טיפול מקבל העממי השיר בו ישראלי הארץ השיר של "לידריזציה"

 שהיא האפור בכך בתחום נמצאת עצמה בציבור השירה ,בנוסף .האפור לתחום שייכים עצמם מהמבצעים ורבים

 .מקצועיים כוחות של במעורבות ביטוי לידי בא מופע של כשההיבט "מופע" עם "בציבור שירה" מערבבת
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   -טניה סרמר 
Samba, Neo-Hasidic Popular Music, and Shirei Eretz Yisrael: Musical Language, Political 

Discourse, and Competing Visions of the Israeli Nation-State 
tsermer@u.rochester.edu 

 
Music constitutes a key medium through which political actors in Jerusalem embody, perform, 

and negotiate competing paradigms of nationhood and, more specifically, their visions for Jerusalem. 
In this paper, I analyse three genres of music as forms of political discourse within the public sphere 
of Jerusalem. The contexts of performance of this repertoire have endowed originally non-political 
music with political meaning. 

I explore a number of issues that emerge from this ethnographic research. First, this serves as 
an excellent demonstration of performance as a vehicle through which to claim public space. 
Lefebvre’s notion of the “production of space” is particularly salient here. Second, the musical choices 
of actors in these communities function as forms of political language—both as general expression of 
personal and communal political commitments and in dialogue with actors of opposing positions. 
Lastly, the ideologies inherent in the performance of these three genres relate to the aesthetics and 
ideologies of the music itself. 

Right-wing religious groups express themselves using neo-Hasidic music. This repertoire 
parallels the liturgical and biblical discourse of religious Zionism as well as the “pre-state,” pioneering 
rhetoric of Gush Emunim. I suggest that whereas the Hasidim engage in singing and dancing as a 
personal redemptive process, religious Zionists transport this into the political realm and engage neo-
Hasidic music and dance as a process of the redemption of the Land of Israel. 

The Zionist Left exploits the repertoire of shirei eretz yisrael and mainstream Israeli popular 
music. These songs form one attempt to grapple with the geo-political realities of the Israeli state and 
the tensions between Jewish nationalism and secular liberalism. The slogan of HaSmol HaLeumi, “I 
will not be silent because my country has changed her face,” from the song, “Ein Li Eretz Aheret,” 
embodies Yael Tamir’s claim that “the main characteristic of liberal nationalism is that it fosters 
national ideals without losing sight of other human values against which national ideals ought to be 
weighed.”   

The Radical Left seeks a universalist political language. Together, Israeli Jews and 
Palestinians protest using samba drumming, music that is neither Israeli nor Palestinian, in an attempt 
to transcend ethnicity, religion, and nationality.  This musical language reflects Yoram Hazony’s 
assertion that post-Zionism constitutes part of a world-wide paradigm shift based on Kant’s “Perpetual 
Peace.”  Analyzing musical language as a manifestation of political interaction provides a portal into 
understanding the forces competing to define the public sphere of Jerusalem. 
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