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   קורות חיים  ומבחר פרסומים-ר אבנר בהט "ד 

  

 00533312/5: זהות' מס

  ישראלית: אזרחות  ישראל: ארץ מוצא    19.3.1932: תאריך לידה

   6473795-03: טלפקס   69414אביב - תל2למדן ' רח: כתובת

  

   : שטחי מחקר

        Dance-Music Interrelations 

        Ethnomusicology 

History – French Music 

History – Medieval Music  

Israeli Art Music 

Israeli Folk and Popular Music 

Jewish Music 

Text-Music Relations  

  :השכלה אקדמית

אק 'ז' התזה בהדרכת פרופ. לימודים לדוקטורט באוניברסיטת הסורבון בפאריס: 1974-1972

  : שאייה

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

– Intégration des éléments traditionnels dans l’œuvre musicale. 

 שילוב יסודות –) 1939-1973(יקה הישראלית זמערב במו-המפגש מזרח(  

  .) יקליתזמסורתיים ביצירה המו

   ,קורבין' יקה של ימי הביניים עם סולנזזמו –

 , דיבוא-רסליקולוגיה עם קלודי מזאתנומו –

  . יקלית עם פרנסוא לזור בבית הספר ללימודים גבוהים של הסורבוןזפליאוגרפיה מו –

 Groupe de Recherch-אקוסטית במסגרת ה- יקה אלקטרוזלמו' השתתפות בסטאז –    

Musicaleשל הרדיו הצרפתי  .  

  .אביב-לשון וספרות עברית באוניברסיטאות חיפה ותל, יקולוגיהזלימודי מו –    

  

  :וראה אקדמיתה

יקה חילונית זמו: אביב-יקה באוניברסיטת תלזיקולוגיה ובאקדמיה למוזבחוג למו: 1981-1974

  .  יקה ישראליתזמו; סדנא לטרנסקריפציה; אוליביה מסיאן; בימי הביניים בצרפת

  . יקולוגיה באוניברסיטה העברית בירושליםזבחוג למו: 1975-1974

  .ובמסלול לתיאטרון במכללת סמינר הקיבוציםהמחול בית הספר לאמנויות ב: 1985-1974
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, יקהזספרות המו, יקהזתולדות המו: אביב-יקה באוניברסיטת תלזבאקדמיה למו: 1972-1967

  .הרמוניה', סולפז, יקה יהודיתזמו

: אביב-יקה בתלזיקה במכללת סמינר אורנים ובמדרשה למחנכים למוזבמכון למו: 1970-1968

  .יקה לתיאטרוןזמו', סולפז, תורת הצורות, הרמוניה

  
  :תפקידים

  . אביב-ש פהר בבית התפוצות בתל"יקה יהודית עזמייסד ומנהל המרכז למו: 2000-1981

  . אביב-יקה של קרן יהושע רבינוביץ לספרות ואמנות של עירית תלזר הוועדה למו"יו: 1985-1981

  . יקולוגיהזמזכיר החברה הישראלית למו: 1982-1980

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

יקה של המועצה זליד המדור למו" ספרי מוסיקה"מפיק ועורך הסדרה , יוזם: 1984-1976

  . הציבורית לתרבות ולאמנות

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

  .ת לתרבות ולאמנות של משרד החינוךיקה של המועצה הציבוריזחבר בועדת המו: 1980-1975

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

  
  : מלגות ופרסים

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

  ). רצון-בשיתוף עם נעמי בהט(מנאכה 

יקה והמחול של שירי הדיואן זאומית למדעים למחקר המומענק מחקר מהאקדמיה הל  :1978

  ).רצון-בשיתוף עם נעמי בהט(של יהודי מרכז תימן 

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

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

  . חוץ הצרפתי למחקר השירה החילונית בצרפת בימי הבינייםמלגה של משרד ה  :1976

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

  . יקולוגיה בסורבון בפאריסזאביב ללימודי מו- מלגה של אוניברסיטת תל: 1974-1972

  .  הדוקטורט בפאריסמלגות של שגרירות צרפת בישראל ללימודי: 1974; 1972

  .אביב-פרס לימודים בספרות של אוניברסיטת תל  : 1971

  

  :ספרים 

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

  .אביב  

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

בשיתוף ( כולל שני תקליטורים – שירי הדיואן של יהודי מרכז תימן – יריםיענו בקול ש – 2006

המרכז לחקר , בסדרה אנתולוגיה של מסורות מוסיקה בישראל, )רצון-נעמי בהט

  . ירושלים, האוניברסיטה העברית, המוסיקה היהודית

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 
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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).  

  " אעלה בתמר"בית התפוצות ו, מחול-לחן-פיוט, שירי הדיואן של יהודי תימן, ספרי תמה – 1995 

  ).רצון-בשיתוף נעמי בהט(אביב - 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-תל, עם עובד ,חייו ויצירתו, עדן פרטוש  – 1984

בשיתוף (, משרד החינוך והתרבות, ירושלים, מעלות,  פיוטים ולחנים ממסורות ישראל– 1982

  ).  רצון-נעמי בהט

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

  

  : מבחר מאמרים

  .36-22: חיפה, ןאוריי,  קול המבט–ציון אורגד -בן, בתוך שפירא, "יצירות בד בבד "– 2008

בעריכת שלום סרי , הליכות קדם במשכנות תימן, "שירת ספרד בזמרת יהודי תימן "– 2005

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

, האוניברסיטה העברית, הוצאת מאגנס, V יובל, "אן יהודי תימןההללות בדיו  "–  1986

  . קנט-קלח: ירושלים

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

   .216-179:  אביב- אוניברסיטת תל, לחקר הספרות העברית

, בעריכת שלום סרי,  יהודי תימן בישראל–יונה סעי , "המוסיקה והמחול של יהודי תימן "- 1983

  ). רצון-בשיתוף נעמי בהט (438-415: אביב- תל, עם עובד

   .154-145: אוניברסיטת חיפה, מקדם ומים, "שירת ספרד בזמרת העדות "- 1981

בשיתוף נעמי ( רגיורא מנו :עורך, 1980 מחול בישראל, "טעמי המקרא כמרכיב בתנועה "- 1980

  . 18-14: )רצון- בהט

  .172-168: ט" יתצליל, " חמישים שנות זמר תימני–יחיאל עדאקי  "- 1979

  :13-12 עיונים במוסיקה, " יצירותיו האחרונות-אלכסנדר אוריה בוסקוביץ  "–1976

 16-11.  

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

  .42-39: ד" תשלתצליל, "אלברטו חמזי "– 1974

  . 205-183 :אביב- תל',  כרך באופק, "אנחנו במזרח ולבנו בסוף מערב "– 1972

  .26-16, א"תשל, ז"חוברת י, החינוך המוסיקלי, "1970מוסיקה ישראלית  "– 1971
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  . 119-115, ג" ידוכן, "אלברטו חמזי החוקר והמלחין "–א "תשנ

2007 – “El NORA ALILA (God of Might, God of Awe) – From Spain to the Four 

Corners of the Earth”, Inter-American Music Review, XVII, no. 1-2: 77-91.  

1998 – “Ethnic Dance in Israel”, in International Encyclopedia of Dance, ed. S.J. 

Cohen, Oxford University Press, New York, vol. 3: 535-539 (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: 63-67.  

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

Musicologia, vol. IX no. 1, Madrid: 141-168.  

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: 81-85.  

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 (in collaboration with Naomi Bahat-Ratzon). 

1980 – “Discographie et Index des Chansons”, in G. Raynauds, Bibliographie des 

altfranzösischen Liedes: 287-348.  

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: 297-322. 

1980 –  “The Musical Traditions of the Oriental Jews”, the World of Music, vol. 

XXII no 2: 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, in Orbis Musicae III: 91-95.  

1971 – “Zefira, Bracha”, in Encyclopedia Judaica, Keter, Jerusalem, vol.16: 968. 

  

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

בשיתוף נעמי (שני תקליטורים  – שירי הדיואן של יהודי מרכז תימן – יענו בקול שירים – 2006

המרכז לחקר המוסיקה , בסדרה אנתולוגיה של מסורות מוסיקה בישראל, )רצון- בהט

  . ירושלים, האוניברסיטה העברית, היהודית
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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). 

 BTR 9004. CDתקליטי בית התפוצות , מסורת מנאכה, שירים מן הדיואן, אהוב לבי   - 1994

 BTR 9001 CDתקליטי בית התפוצות , מסורת מנאכה, שירים מן הדיואן, אהבת הדסה  - 1990

, "אנתולוגיה של מסורות מוסיקה בישראל"בסדרה , שירת יהודי תימן מתוך הדיואן  - 1982

  . AMTI 8201ירושלים , האוניברסיטה העברית, המרכז לחקר המוסיקה היהודית

Jewish-Yemenite Diwan, Unesco Collection Musical Sources, Auvidis D 8024- 1978   

  

  :מפעלים מיוחדים

 במרכז למוסיקה מאוצר המוסיקה היהודית של תקליטורים עריכה והפקה, ייזום – 2000-1984 

  : ש פהר בבית התפוצות"יהודית ע

  .)הקלטה היסטורית(פיוטים ממסורת יהודי מרוקו מפי הפייטן דוד בוזגלו 

  .מקהלת רינת בניצוח סטנלי ספרבר,  החזן נפתלי הרשטיק–לת קניגסברג מסורת קהי

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

  . מירה זכאי ומנחם ויזנברג– שירים עבריים –ראוול ;  שירים של יהודי ספרד–חמזי 

  . מאיר רימון וחברים–ניגונים חסידיים 

   . אסתי קינן עופרי וצוות קאמרי– שירים ממסורת יהודי ספרד – חוגת הזמן

   .  עמנואל גרובר– בסקי'לו ופסנתר מאת יהויכין סטוצ' יצירות לצ–ברוח חסידית 

   . בניצוח מאיה שביט–  מוסיקה יהודית וישראלית–מקהלת העפרוני 

  .רהם מפי לאה אב  שירי נשים של יהודי תימן ושירים ישראליים–נווה מדבר 

  בראון , פרטוש, אלוטין, ארליך, קופלנד,  מיצירות בלוך–השלישייה הישראלית 

   . מנחם ויזנברג,  מירה זכאי– מיצירות נורברט גלנצברג –צלילי זיכרון 

  .  מקהלת האיחוד בניצוח אבנר אתי– יצירות למקהלה –יחזקאל בראון 

  . בביצוע ורדה נשרילכר ואחרים ב, חמזי, חיים-מאת בן יצירות לפסנתר –מוסיקה יודאיקה 

  )הקלטה היסטורית(המסורת המוסיקלית של הקהילה הרפורמית של ברלין 

   . אורי ורדי– לו ולפסנתר' יצירות לצ–אסכולת סנט פטרסבורג 

  . בניצוח אבנר אתי–  מוסיקה יהודית וישראלית–מקהלת האיחוד 

   וישראלים  זיכרון טרזין ביצירות מלחינים יהודים–כעופרת הרקיע 

  . שלישיית ענבר–  שלישיות לפסנתר–יחזקאל בראון 

  . המסורת המוסיקלית של יהודי פירנצה וליבורנו–טללי זמרה 

  
  :  מקוריים ומתורגמיםייזום ועריכה של ספרי מוסיקה –1987-1976 

  :בהוצאת עם עובד

   מאת יהואש הירשברגחיים-פאול בן

  מאת  אבנר בהטעדן פרטוש 
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   יהודה כהן מאת ישראל נעימי זמירות

  ן הולסט'מין בריטן ואימוג' מאת בנגהעולם הנפלא של המוסיקה

  .מאת שטוקנשמיטהמוסיקה של המאה העשרים 

  :בהוצאת כרמל

   מאת יהואש הירשברג והרצל שמואליאלכסנדר אוריה בוסקוביץ

  :בהוצאת ספרית הפועלים

   מאת שוסטקוביץ  עדות

   מאת וישנייבסקייה גלינה

  : הקיבוץ המאוחדבהוצאת

   מאת עדה ברודסקי   הליד הגרמני ממוצרט עד מהלר

  בסקי  ' מאת יהויכין סטוצבמעגלי המוסיקה היהודית

   מאת יששכר פאטר המוסיקה של יהודי פולין

  :כתרבהוצאת 

   מאת מיכאל  אוהד הפילהרמונית

  מאת ריק בלוםמוצרט 

  מאת מלקולם בוידבאך .ס.י

   מאת פיליפ רדקליףמנדלסון

  מאת מריון סקוטבטהובן 

  מאת לתהםברהמס 

   מאת מייקל קנדימהלר

 


