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 סדנה סוג הקורס: 

 ש"ש   2היקף הקורס:                                          קיץסמסטר:                        תשפ"ב שנת לימודים: 
 

  

לא להפצה  – לשימוש פנימי בלבד  

 כל הזכויות שמורות לכותבים, למלחינים, 

 למעבדים ולמרצה הקורס 

 



 
 

 

 ותוצרי למידה )מטרות על / מטרות ספציפיות(: א. מטרות הקורס 

 הסטודנטים יכירו את דמותם ופועלם של הפזמונאים בהם עוסק הקורס.  .א

על פרשנותם, הן זו   לשירים הסטודנטים יכירו את הטקסטים המקראיים הרלבנטיים .ב
 המדעית והן זו המסורתית. 

 הסטודנטים ידעו לקשר את השירים הנלמדים לטקסטים הרלבנטיים. . ג

 סטודנטים יקבלו כלים לזיהוי מוטיבים תנ"כים בפזמונים שונים. ה .ד

הסטודנטים יתייחסו לזמר העברי כאבן יסוד המעמיקה את ההיכרות עם ההיסטוריה  .ה
 התנ"כית והיהודית בכללותה. 

 

 ב. תוכן הקורס: 

  רציונל, נושאים:

ולהרחיב את האופקים"בית הספר שואף להעשיר את החיים האינטלקטואליים של התלמיד/ה    
על ידי הוראת קורסים אקדמיים במדעי היהדות ובכך גם לתרום לעיצוב הזהות האינטלקטואלית               
של התלמיד/ה" )מתוך: אתר ביה"ס ללימודי יסוד(.               

 ר העברי  התנ"ך, כספר המתורגם ביותר בהיסטוריה האנושית, הוא אבן יסוד לאלפי פריטי ספרות. גם הזמ
המתחדש שהחל להיכתב בראשית הציונות והלך ופרח עם התקדמות המדינה ומוסדותיה, השתמש בתנ"ך,   

)ונעמוד בקורס על ההבדל  תית. בקורס זה נכיר את הפזמונאים פירש אותו ואף ביקר אותו בדרכו הספרו
המשוררים( שהרבו להשתמש בתנ"ך במהלך כתיבתם.  ןבינם לבי  

 

)מהי סדנה(? מהלך השיעורים  

 
בניגוד לשיעור, בו המורה מלמד, בסדנא מתקיימת עבודה משותפת, כאשר המורה מציג סוגיה לדיון 

)במקרה דנן: שיר(, חושף בפני התלמידים את הטקסט המקראי וביטויו בשיר. התלמידים, ללא המורה,  
מכן, מעמת המורה עם  מתחלקים לקבוצות, דנים בנושא, ומדווחים לכתה על המסקנות שעלו. לאחר 

 דעות הכתה את החומרים הקיימים במרחב העיון המסורתי והאקדמי. 

 

 תכנית הוראה מפורטת 
 

מס'  
 שיעור 

 קריאת רשות קריאת חובה  נושא השיעור

מבוא לקורס: מה בין פזמונאי למשורר?  . 1
 ת?כי"תולדות הזמר העברי; ומהי כתיבה תנ

15 1–18 

 19 20 עידן רייכל  3–2
 22–21 23 נתן יונתן 5–4
 25–24 26 קובי אוז  7–6
 29–28 27 נעמי שמר 9–8

 33–32, 30 31 מאיר אריאל   11–10
 36, 34 נבחרים(  'עמ) 35 הרב קרליבך 12
 39–37  אביהו מדינה 13
 43–41  שלום חנוך  14
 47–44 נבחרים(  'עמ) 48 אהוד מנור   16–15
 נבחרים(  ')עמ 49  חנן יובל  17
 נבחרים(  ')עמ 50  אהוד בנאי 18
 51 52 דודו ברק  19
 53  עוזי חיטמן 20
 54 56 –55 יורם טהרלב 22–21
 58–57  יאיר רוזנבלום 23
 61–59 62 דני סנדרסון  24
   חנן בן ארי 26–25
   יובל דיין 27



 
 

מס'  
 שיעור 

 קריאת רשות קריאת חובה  נושא השיעור

 66–63  מפה ומשם בזמר העברי 28
 

 ג. דרישות קדם: 

 אין.

 ד. חובות / דרישות / מטלות: 

 קריאה ביבליוגרפית, בחינה מסכמת. השתתפות בדיונים בסדנה, נוכחות, 
 

 ה. מרכיבי הציון הסופי:

 בנוכחותם., בונוס יינתן למתמידים 100%בחינה 
 

 : ו. ביבליוגרפיה 

 ביבליוגרפיה לפי נושאים:
 

 במסורת היהודיתמבוא: על המוסיקה 
תשע"ג )בעיקר  גן-רמת אוניברסיטת בר אילן,דב שוורץ, כנור נשמתי: המוסיקה בהגות היהודית,  .1

 ד(.–פרקים א

2. Naomi Cohn-Zentner,"Singing the Bible with a Modern Inflection: Scriptural Events, 

Places and Personalities in Israeli Popular Music", Journal of Synagogue Music, 34 

(2009), pp. 171–198.  
 המתחדש תולדות הזמר העברימבוא: 

 . 1983אביב  -תל ,במוסיקה הישראלית )עבודת גמר לתואר שני( ליאורה ברסלר, הסגנון הימתיכוני .3

 השבעים", שנות בראשית הישראלית הפזמונאות של הפואטיקה "התפתחות  שפי,-סלע רקפת .4
 . 98–76, עמ' 1989אביב -אצל: זיוה בן פורת )עורכת(, ליריקה ולהיט, תל

,  1989אביב -בתוך: ליריקה ולהיט, תל פורת, "הפזמון כבעיה וכמושא של חקר הספרות", -זיוה בן .5
 .  23–9עמ' 

אפלל, שיר הזמר הישראלי משוחח עם המקרא )עבודת גמר לתואר שני(, ירושלים -שרה חפרי .6
 תשנ"ה. 

 . 2006שמן -תולדות הזמר העברי, בן –נתן שחר, שיר שיר עלה נא  .7

 . 179–170' טז )תשס"ו(, עמ דוכן,", מוסיקה יהודית? –ישראל -"שירי ארץטלילה אלירם,  .8

 . 2006אביב -מזרחית, תלערבית וזהות - מוזיקה יהודית שמחה גדולה הלילה:ענבל פרלסון,  .9

 . 2009אביב -תל וולך, יונה אחרי בישראל ורוק שירה על – שני יוםניסים קלדרון,  .10

–121אביבה סטניסלבסקי, "הזמר העברי ככלי לחוויה בחינוך", דרך אפרתה, יד )תשע"ד(, עמ'  .11
 http://www.michlala.edu/Productions/magazines/files/michlol_72.pdf. ובקישור: 140

 . 2016כאילו אין מחר, חיפה   Yמוג, דור העז ותמר אל .12

 . 2016אביב -נעם רפפורט, הרוק בישראל, תל .13

 . 2018, הוצאת מרום תרבות ישראלית 1973–1967נעם רפפורט, רוק ישראלי  .14

ה'צ'רצ'ילים' ושל ראשית תרבות  "נולדתי במקום הלא נכון': סיפורה של להקת נעה קנארק גלבוע,  .15
: )באתר אקדמיה( ", בקישורהרוק הישראלית

https://www.academia.edu/21649453/%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA%D7%99_%D7%91%D7%9E

%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%90_%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7
%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%AA_%D7%94

%D7%A6%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%A9%D7%9C_%D7%A8%D7

%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%95
%D7%A7_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA 

 בעשור הישראלי ברוק של היהדות אקוסטית" או: "מקומה דת היא נעה קנארק גלבוע, "מוסיקה .16

 : בוחן", בקישור )באתר אקדמיה( כמקרה בלחסן גבריאל ;המילניום 
https://www.academia.edu/30612150/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%94%D7%99

%D7%90_%D7%93%D7%AA_%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7

%95_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%

D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9
C%D7%99_%D7%91%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7

%99%D7%95%D7%9D_%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%9C%D7%97%

D7%A1%D7%9F_%D7%9B%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%95%D7%97%D7%9F 
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https://www.academia.edu/21649453/%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA%D7%99_%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%90_%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%A9%D7%9C_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://www.academia.edu/21649453/%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA%D7%99_%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%90_%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%A9%D7%9C_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://www.academia.edu/21649453/%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA%D7%99_%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%90_%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%A9%D7%9C_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://www.academia.edu/21649453/%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA%D7%99_%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%90_%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%A9%D7%9C_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://www.academia.edu/21649453/%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA%D7%99_%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%90_%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%A9%D7%9C_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://www.academia.edu/21649453/%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA%D7%99_%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%90_%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%A9%D7%9C_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://www.academia.edu/30612150/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%90_%D7%93%D7%AA_%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%95_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99_%D7%91%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%9C%D7%97%D7%A1%D7%9F_%D7%9B%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%95%D7%97%D7%9F
https://www.academia.edu/30612150/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%90_%D7%93%D7%AA_%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%95_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99_%D7%91%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%9C%D7%97%D7%A1%D7%9F_%D7%9B%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%95%D7%97%D7%9F
https://www.academia.edu/30612150/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%90_%D7%93%D7%AA_%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%95_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99_%D7%91%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%9C%D7%97%D7%A1%D7%9F_%D7%9B%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%95%D7%97%D7%9F
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