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 10אפריל 2022
ט' ניסן תשפ"ב
תחרות סטודנטים –"פופ ,רוק ומדרש יהודי"  -מוטיבים יהודיים במוזיקה הלועזית
בית הספר ללימודי יסוד ביהדות
שלום לכל הסטודנטים והסטודנטיות.
האם ניתן למצוא מוטיבים יהודיים בשירים הלועזיים שרובנו מאזינים להם ביומיום אוהבים אותם ואף יודעים לצטט מהם?
בית הספר ללימודי יסוד ביהדות מכריז בזאת על תחרות נושאת פרסים שנושאה "פופ ,רוק ומדרש יהודי" .אבל לא במוזיקה
העברית ,אלא בזו הלועזית.
אנו מזמינים את ציבור הסטודנטים/ות בכל התארים לבחור שיר לועזי אחד מכל סגנון שהוא בשפה האנגלית של זמר/ת או
להקה האהובים עליהם ,ולמצוא במילות השיר רעיון או ערך שניתן להסביר כיצד הוא משקף או מתכתב עם מקור או רעיון
יהודי ,אם זה מן התנ"ך ,ספרות חז"ל ,התורה שבעל פה או המחשבה היהודית לדורותיה .הרעיון יכול גם לשקף ערכים מוסריים
כלשהם או ערכים של אמונה ודת שקיימים במקורות היהודיים.
על המשתתפים להציע סוג של מדרש (פרשנות) על הטקסט של השיר הלועזי הנבחר  -פרשנות מקורית ,מפורטת ומבוססת
ככל שניתן.
וועדת שופטים תבחר את ההצעות המנצחות ותעניק פרסים:
הפרס למקום הראשון – מלגה בסך  ,₪ 2,000הפרס למקום השני מלגה בסך  ,₪ 1,500והפרס למקום השלישי מלגה בסך
.₪ 1,000
כל סטודנט/ית יכול/ה לשלוח הצעה אחת בלבד.
כדי לזכות בפרס ,יש לשים דגש על מקוריות ויצירתיות .כך למשל ,יש סיכוי נמוך מאד שמי שינתח את הללויה של לאונרד כהן
יזכה בפרס.
אפשר לשים לב למשל לאמנים יהודים או יהודים למחצה ולרביע שבדרך כלל לא ניכרת השפעת היהדות על שיריהם.
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את הצעותיכם המפורטות יש להעלות על מצגת הבנויה משלוש שקופיות בקובץ פאוור פוינט:
שקופית ראשונה :שמכם המלא ומס' ת"ז ,המחלקה ,התואר אותו אתם לומדים ושם השיר ,שם מחברי המילים ,הלחן
והמבצע/ת) אותו בחרתם.
שקופית שניה :מילות השיר ,וקישור לשיר ב.Youtube-
שקופית שלישית :הניתוח שלכם לשיר הקושר אותו ליהדות באחת הדרכים שהוצעו (ומשמאל ,בפונט קטן ,ציטוט מילות
חלק השיר שאליו מתייחס המדרש שלכם).
הערה :בכוונתנו להקרין את ההצעות שייבחרו לשם כך כסרטון שיוקרן על מסך  ,כך יוכלו הצופים להאזין למקטע השיר בזמן
קריאת המילים והניתוח.
הזוכים יוכרזו בטקס שייערך בלובי של בניין  507של בית הספר ללימודי יסוד ביהדות ,והצעות נבחרות נוספות יוצגו בו
בתערוכת קבע בבניין.
מועד הגשת החומרים :שימו לב -מועד ההגשה הוארך
את המצגת יש לשלוח ,עד ה 15 -באפריל  , 2022י"ד בניסן תשפ"ב ,באמצעות המייל ,למזכירות ביה"ס ללימודי יסוד
ביהדות yesod@biu.ac.il
רשאים להגיש הצעות רק סטודנטים/יות הלומדים/ות בבר-אילן בשנת הלימודים תשפ"ב .התחרות אינה מיועדת לעובדי
האוניברסיטה.
מצפים למדרש המוזיקלי שלכם/ן
פרופ' איל רגב ,ראש בית הספר ללימודי יסוד ביהדות ,המזכירות וצוות השופטים.
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