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רבני אירופה: "אנחנו במלחמה על הבית"
178

. 5

בכל העולם היא שוס, בארץ היא דוס
הוא חוקר מוזיקה וקיבוצניק חילוני, שמפיק פסטיבלים של מוזיקה יהודית,
ומנסה לחנך את ההמונים לאהוב את פיוטי בית אבא (לא אבא שלו). פרופ'

יובל שקד אומר שהמוזיקה היהודית היא טרנד בינלאומי, חוץ מאשר בישראל.
"בעולם זה חלק מהפתיחות כלפי הזר, אבל בארץ הזר זה אנחנו"

פורסם:  19.02.15 , 21:03 יצחק טסלר

מה מביא את ראש החוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה, קיבוצניק חילוני, לעודד את כלל
האוכלוסייה לצרוך מוזיקה יהודית? פרופ' יובל שקד, חובב חזנות, לא מבין מדוע מוזיקת הקודש

היהודית פורחת בכל העולם, אולם בישראל מקצתה נתפסת עדיין כגלותית", כדבריו.
 

<<הכל על העולם היהודי  בפייסבוק של ערוץ היהדות. היכנסו >>
 

רוצים לדבר עם עורכי וכתבי ynet? כתבו לנו בטוויטר
  

זה כבר ארבעה עשורים שהוא עושה כבוד לפיוטים מבית אבא (לא אבא שלו), ומנסה לעורר
את העניין הציבורי בניגון היהודי. "מניסיוני אני יודע שכאשר אנו עורכים קונצרט של שירי לאדינו,
לעולם יגיעו מי שקשורים משפחתית ותרבותית ליהדות ספרד", הוא אומר. "לאירוע של מוזיקה

תימנית יגיעו יוצאיתימן וקרוביהם, ומוזיקה הודית צורכים יוצאי הודו.
 

עוד בערוץ היהדות  קראו:
ציידי הבעלים •

מילון אורבך השלם. פרויקט/ אסף וול וגיל סלוביק •
"אדלי, הילדה שלי, של כל עם ישראל"  •

 
"רבים בארץ לא צלחו את המעבר שמאפשר לרבים אחרים בעולם להקשיב ל'מוזיקת עולם', כמו

מוזיקה אפריקנית או זו של אמריקה הלטינית. מדובר בחלק מהתנועה הגדולה של
רבתרבותיות, פתיחות כלפי הזר. בארץ הכול יותר מסובך, כי הזר והאחר הם אנחנו".

 
דווקא בגרמניה

פרופ' שקד, יליד 1955, גדל בקיבוץ החילוני גזר – והוא מודה בכנות שגם בית אביו לא היה
מופת לפתיחות ולסובלנות מוזיקלית. "בכל שבת השמיעה רשת ב' קטעי חזנות", הוא נזכר.

"ברגע שהשידור התחיל, אבי היה מזנק לכבות את הרדיו. עבורו חזנות הייתה תמצית
הגלותיות". דרך ארוכה עבר מאז ועד היום (היום הזה ממש, יש לציין), כשהוא מפיק קונצרטים
של חזנות (רק השבוע, פסטיבל המוזיקה היהודית), המגישים קטעים מתוך תפילת השבת.

 

"אנחנו עושים שימוש בעוגב שנמצא באוניברסיטה, והוא משולב, למשל, בנגינה של קטעי תפילת שבת
שאנחנו מבצעים בקונצרט ביום חול" 

ניגון עתיק

"הוורלד מיוזיק האולטימטיבי".
פרופ' יובל שקד

שתף בפייסבוק

הדפסה

שלח כתבה

הרשמה לדיוור

תגובה לכתבה

עשו מנוי לעיתון

תל אביב

עדכונים שוטפים גם בטוויטר

5Recommend

ynet ספיישל

אינטרנט 785kLike

http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-7615,00.html
http://www.ynetshops.co.il/Index.aspx?af=2557&olcamp=ros_banana&utm_source=ynet.ros&utm_medium=banana.ros&utm_campaign=general&utm_content=ynetshop-banana.ros
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4626817,00.html
http://www.frogi.co.il/?utm_source=YnetHP&utm_medium=Tapuz&utm_campaign=Frogi
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-550,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4474117,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-437,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1421,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-10978,00.html?utm_source=ynet.ros&utm_medium=tapuz.ros&utm_campaign=baaley.miktzua&utm_content=baaley.miktzua-tapuz.ros
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3925,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4628764,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-4536,00.html
http://www.bigdeal.co.il/heb/default.aspx
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1361,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-813,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4627969,00.html
https://twitter.com/ynetalerts
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-975,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-4403,00.html
http://ymap.ynet.co.il/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4627936,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4627077,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-4497,00.html
http://myday.ynet.co.il/?utm_source=ynet.ros&utm_medium=tapuz.ros&utm_campaign=general&utm_content=myday-tapuz.ros
https://twitter.com/ynetalerts
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-9605.html
http://www.alljobs.co.il/?utm_source=ynet&utm_medium=cooperation&utm_content=Internal%20Page%20Header&utm_campaign=Placements%20-%20Permanent
http://www.ynetnews.com/home/0,7340,L-3083,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8315,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-2142,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8091,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-10511,00.html
https://www.facebook.com/Ynet.Judaism/app_529999367031258
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1069,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3262,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-4569,00.html
http://b.ynet.co.il/?utm_source=ynet.ros&utm_medium=tapuz&utm_campaign=bituach&utm_content=bituach-tapuz
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3,00.html
http://y.net-games.co.il/?utm_source=ynet&utm_medium=componenta_hp&utm_campaign=top_ynetgames
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4628867,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-4538,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1208,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-2,00.html
http://hot.ynet.co.il/home/0,7340,L-7250,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4626742,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-194,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-544,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-6,00.html
http://ynetart.co.il/?utm_source=ynet.ros&utm_medium=tapuz.ros&utm_campaign=Art&utm_content=ynetart-tapuz.ros
http://www.winwin.co.il/Homepage/Page.aspx?utm_source=ynet_banana_article&utm_medium=component&utm_campaign=ongoing
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4626899,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-598,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1206,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-201,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-538,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-4565,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-4403,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-4403,00.html
http://www.mynet.co.il/home/0,7340,L-5419,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-201,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3052,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-4497,00.html
http://www.ynet.co.il/tags/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%98%D7%A1%D7%9C%D7%A8
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-201,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-4527,00.html
javascript:void(0);
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-2114,00.html
http://pplus.ynet.co.il/home/0,7340,L-11211,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-201,00.html


2/22/2015 ynet בכל העולם היא שוס, בארץ היא דוס  יהדות

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L4628832,00.html 2/6

זירת הקניות

לפרטים נוספים >> 

חדש ב ynet: משווים מלונות
וחוסכים עד 80% !

לרכישה >> 

NaviBotLight שואב רובוטי
עם מסך לחיווי הפונקציות

לרכישה >> 

שובר פתוח ברשת Crocs רק
50 ₪ לשובר בשווי 100 ₪

להצעת מחיר >> 

מקבלים עד 30% הנחה במקיף
לרכב ומרגישים בטוחים

לפרטים נוספים >> 

דוד גרשטיין, קדישמן ועוד
ynetart בגלריית האמנות של

לפרטים נוספים >> 

עצבו יותר שלמו פחות! ספר
תמונות גדול במחיר קטן!

צפו

בניון: רק מי שנאבק באגו יכול לעלות על במה
ynet

לפני הופעה עמיר בניון משתדל ללמוד תורה, להדליק נרות
לצדיקים  ולשתות כוסית עראק. על הנטייה להרגיז לפעמים,
הוא אומר: "עדיף שכמה יהודים לא יסכימו אתך, אך תעשה מה
שצריך. שהתורה תהיה ברקע. אם לא בתוכנו, לפחות מסביבנו"

לכתבה המלאה

טרנדוס

תפילה בנוסח עדות המערב
לירון נגלרכהן

אנדראה בוצ'לי, רמי וריטה וגם וויטני יוסטון אולי לא יודעים,
אבל הם רק חלק משורה ארוכה של זמרים פופולריים

שמסייעים להתפלל בכוונה. טרנד חדש תופס את בתי הכנסת
של עדות המזרח, כשפייטנים וחזנים מבצעים קטעי תפילה

בלחנים מוכרים

לכתבה המלאה

 
כאשר היה בן 11 החל לנגן גיטרה, ובהמשך עבר לקלרינט. אחר כך למד באקדמיה והפך

למלחין ומוזיקולוג מקצועי. החיבור
האישי ליהדות נוצר כאשר למד
טעמי המקרא בנוסח יהודי בבל,
אצל ניסן כהן מלמד, ומוסיקה

יהודית אצל פרופ' ישראל אדלר.
 

שקד, הקיבוצניק לשעבר, למד
להכיר ולאהוב את הצד המוזיקלי של
המסורת היהודית. באופן פרדוקסלי,
דווקא כאשר שהה בגרמניה, גילה

עניין חדש במוזיקה היהודית.
לדבריו, "מוזיקה יהודית מסוימת

זוכה שם להצלחה גדולה, מסיבות
היסטוריות מובנות".

 
בהמשך, הצטרף לפרויקט "המרכז למוזיקה יהודית על שם פהר", מייסודו של ד"ר אבנר בהט,
בבית התפוצות. בשנת אלפיים הפך שקד למנהל המקום, המאגד אוסף מרשים של כ7,500
הקלטות של מוזיקה יהודית, אודיו וגם וידאו, חלקן נדירות. בנוסף, המאגר הממוחשב מאפשר

חיפוש לפי מלחין, משורר, מבצע וסגנון מוזיקלי.
 

הסוד  בהתמדה
במהלך הראיון, דוחה פרופ' שקד על הסף כל ניסיון לתמצת או לאפיין

מוזיקה יהודית. "זה עולם ומלואו",
הוא אומר. "מוזיקה יהודית היא
הוורלד מיוזיק האולטימטיבי. היא

משפיעה על מוזיקה בכל העולם,
ויש בה השפעות מכל העולם.
אנחנו מוציאים לאור ספר ובו
ההרצאות שניתנו בסימפוזיון
שנערך אצלנו בשנה שעברה.
כותרת הספר היא 'הסתגלות

וסגולות'. מתוך סיגול ההשפעות,
נוצרות סגולות מייחדות".

 
אם נדמה לכם ששקד הוא דון

קישוט בעולם של ניכור תרבותי,
תחשבו שוב: "לפני כחמש שנים, כשהתחלתי למלא את תפקיד ראש החוג למוזיקה, מספר
המאזינים לקונצרטים שלנו היו עגומים. היו מקרים שבהם נכחו בקונצרטים פחות מעשרה

אנשים. כיום, יש אירועים שנערכים לפני אולם מלא. ההסבר היחיד לזה נעוץ בהערכה שאנשים
רוחשים להתמדה. הקהל הסטריאוטיפי של פסטיבל המוזיקה היהודית מתרחב לכל חובבי

המוזיקה, יהודים ולא יהודים, מבוגרים וצעירים".
 

מטבע הדברים, פרופ' שקד עוקב בעניין אחר ההתקרבות של אמנים ישראלים למוזיקה
היהודית, למשל הניסיון של קובי אוז לשלב בשירו קטע שבו סבא שלו קורא בתורה, או כשברי סחרוף

ורע מוכיח חיברו מוזיקת רוק עכשווית לפיוטים שכתב אבן גבירול במאה ה11.
 

"איני בטוח שיש לי הסבר לתופעה, או שההסבר שלי כמוזיקאי טוב מזה של סוציולוג או חוקר
תרבות. כמו כן, אינני חושב

שבאוניברסיטת חיפה נקבע מהי
מוזיקה יהודית, ואיך היא צריכה

להישמע. אבל אנחנו יכולים
להרים תרומה בהארה של

התחום, ובהרחבה שלו. למשל,
אנחנו עושים שימוש בעוגב
שנמצא באוניברסיטה, והוא

משולב, למשל, בנגינה של קטעי
תפילת שבת שאנחנו מבצעים
בקונצרט ביום חול, באודיטוריום
של אוניברסיטת חיפה. זהו אחד
המקומות היחידים בארץ שיש
בהם עוגב והם אינם כנסייה".

 
פסטיבל "ימי המוזיקה היהודית"
שהסתיים היום, בניהולו האמנותי

של ד"ר יובל רבין ובהפקת פרופ' שקד, כלל השנה שבעה קונצרטים. וגם כאן ראה שקד
שליחות ציבורית: "לנסות ולהבין את חלקה ומשמעותה של המוזיקה היהודית, בגיבוש הזהות

היהודית הלאומית הקולקטיבית, וגם את מהותה כיום".
 

שתף בשתף בשתף בעשו מנוי לעיתוןהרשמה לניוזלטרשלחו כתבה
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קישורים ממומנים

Facebook social plugin

Also post on Facebook   Posting as Yuval Shaked ▾ Comment

Add a comment...

 · מטי בןדור  Top Commenter · אוניברסיטת ת"א

גם אני חילונית ואוהבת מאד חזנות. עם זאת, אני מבינה למה בארץ היא מעוררת
אנטגוניזם  הסיבה היא שהמוזיקה הזו משוייכת לדתיים והדת בישראל היא גורם
כפייתי (ראו התוכנית בטלביזיה על מסורבות גט וחוסר המעש של בתי הדין הרבניים,
למרות מתק השפתיים המזוייף של הרבנים והדיינים). ברגע שתהיה הפרדה בין דת
ומדינה בישראל תהיה גם פריחה של התקרבות רבים לכל הצד היפה שביהדות, כמו:
קטעי החזנות בעדות השונות, הפיוטים, החוכמה של חז"ל והפרשנים של התורה
והגמרא, החוקים הסוציאליים, הדגשת כבוד האדם וכיבוד החיים, גאוניותו של ספר
התנ"ך וכד'.
Reply · Like ·   · Follow Post · February 20 at 6:48am1

פתיחת כל התגובותלכתבה זו התפרסמו 11 תגובות ב7 דיונים
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מחפש אישה, עם ראש טוב. 0508849918. רווק  (לת)
שבת שלום!  (20.02.15 , נשלח מהאנדרואיד)

כתבה כזו צריכה להיות בתחילת הפסטיבל, ולא בסופו... (לת)
ההפסד הוא, של כולנו (20.02.15)

סבלנות
גילה (20.02.15 , נשלח מהאנדרואיד)

אתם משמיצים אותנו את כול המיגזר.אני גם יכולה להגיד שיש כפייה חילונית .והחברה החילונית
חולה ואין לה תרבות מעתיקה מהגויים וכן הלאה יש עשבים שוטים בכול חברה.אז תהיו

עיניינים.יש לכם הרבה מה לילמוד מהדרך שלנו וגם אנחנו מישלכם.

מהסוף להתחלה
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מרוב ליכלוך שרבנים גרמו ליהדות כל דבר דתי הפך למאוס ! (לת)
"שנא את הרבנות"! (20.02.15 , נשלח מהאנדרואיד)

אתה לא שונא רבנים, אתה שונא יהדות, יהודופוב מצוי (לת)
(20.02.15)

מה לעשות שהכפייה הדתית המחרידה ועבדות החילונים הפכה (לת)
כל דבר דתי למאוס (20.02.15)
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אורן (19.02.15)

שכל אחד יאזין למה שבא לו. מה הקשר לחינוך?

כל טעם מוזיקלי הוא נרכש ועל כן תלוי חינוך. (לת)
בא לך מה שיש. (20.02.15)

למכירה: מכונת ילודה, קילומטרז' ממוצע, מודל 1997, הספק 1/12. (לת)
דתייה = חלק מהצאן (19.02.15)
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עוד פרסמו מודעה דרושים יד שניה רכב דירות
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מה הקשר בין תוכן הכתבה לתגובה ? (לת)
(20.02.15)

אל תחפש הגיון אצל חולי נפש
מכונת ילודה, מודל 97 (20.02.15)

הוא עושה העתק הדבק לכל כתבה שמוזכר שם אפילו ברמז דת.

כל התגובות לכתבה בכל העולם היא שוס, בארץ היא דוס

פרויקטים חדשים בכל הארץ מהחברות המובילותנכסים חמים מתוך
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