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ק מסע לעולם החסידות – הניגון והמנגנים החסידיים  
מרצה: הרב ד״ר ירון מושקוביץ

הקורס יתקיים: בימי ג’ בין השעות: 13:30-12:00.  עלות הקורס: 700 ₪. 
מטרות הקורס במשך כל שנות קיומו של עם ישראל, מלווים אותו השירה הפיוט והמוסיקה. בקורס נסקור את עולם 

הנגינה בחצרות השונות, ונתמקד באירועים הייחודיים בבתי המלוכה החסידיים: הטיש ואירועי החיים, ניגוני ימים 
טובים. נערוך השוואה למוסיקה האירופאית ונתחקה אחר מקורות הניגונים והיצירות. נאזין ונתפעל מניגוני התפילה 

ההתבוננות והשמחה, באמצעות הקלטות וסרטונים שצולמו בחצרות החסידים באירופה ובישראל.

סמסטר ב'     מס' הקורס: 25-061-01
00   מבוא-עקרונות הנגינה החסידית -  מיקוד בעקרונות הנגינה החסידית, הגיוון והשונות בין החצרות, עקרונות  החסידות   

וההיסטוריה של הבעש"ט.   
00   הניגון בחצר מודז'יץ - החסידות המוסיקלית ביותר! סקירת אלפי הניגונים החסידיים של חצר מודז'יץ, סגנונות הניגון, חשיבות   

הניגון, הלחנת ניגונים, הכשרתם המוסיקלית של האדמו"רים בחצר, המקהלה והמלחינים.  
00   הניגון בחצר גור - הרקע ההיסטורי וההגותי לצמיחתה של חסידות גור בעיירה גורא-קלאווריה בפולין, התפתחות החסידות,   

השיטה, מיקומו של הניגון, תפקידו של האדמו"ר בחצר גור, המקהלה ומלחיני החצר.  
השקט –   00   הניגון בחצר רוז'ין - ר' ישראל פרידמן "הסבא קדישא" מרוז'ין, עקרון המלכות, הקמת מקהלה )קאפלע(, הטיש  

על איפוק, שתיקה ומשמעת עצמית, ניתוח מוסיקלי של ניגוני רוז'ין.      
00   אירועי החצר- הטיש - עקרון ה"עבודה בגשמיות", "החבורה החסידית" – על מפגש חברים, דינאמיקה קבוצתית והמתח הנפשי  

החסידי, משמעות הטיש, ניגונים בטיש.   
00   ניגוני "הרביים"- "הצדיק החסידי" – דמות הצדיק, חשיבותו ותפקידו, הכשרה מוסיקלית והלחנת ניגונים, אדמו"רים מנגנים   
ומלחינים, חינוכם המוסיקלי של מנהיגי החסידות. ייחודם של ניגוני האדמו"רים והיחס של החסידים אליהם. חב"ד – ניגוני          

אדמו"ר הזקן, מודז'יץ – הניגון הסודי, ניגוני "הצדיק" בחצר ברסלב ועוד...  
00   ימים נוראים וחגים - ניגוני תפילות החגים, ניגוני הקפות, חנוכה, פורים וט"ו בשבט.

00   החתונה המלכותית - שידוך בבית המלוכה החסידי, הכנות לחתונה, הלחנת ניגונים, "מצווה טאנץ" – השמחה המרכזית.
00   ניגון ומחקר מודרני- המוסיקה בתנ"ך: ניגון ונבואה, "אפקט מוצארט", שירת הלויים במקדש. השפעת המוסיקה על המח, ניגון   

וחינוך: ניגונים חסידיים ותהליכי למידה, ניגון חסידי ולכידות חברתית, הצעה לשיטת למידה מבוססת מוסיקה וניגון.  
00   הניגון והתנועה הציונית- כיצד השפיעו הניגונים החסידיים על שירי ארץ ישראל בימי טרום המדינה?, האם המנוע הבוער של   

התנועה הציונית היה "להט חסידי"? השוואת ניגונים חסידיים ושירי עם מן הקיבוצים.  

מועדי המפגשים: סמסטר ב'- 8.3.22  ו  15.3.22  ו  22.3.22  ו  29.3.22   ו   5.4.22   ו   26.4.22   ו   3.5.22   ו  
10.5.22   ו   17.5.22   ו   24.5.22   ו   31.5.22   ו  7.6.22 
<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות


