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סופ”ש

תנ"ך אחר - הסיפור המקראי
31.8-2.9.2017 | מלון גולדן קראון, נצרת

16:00-15:00 - הגעה למלון, קבלת פנים והתארגנות בחדרים

 17:00  הרצאה: 
״שיחת האדם ואלוהים״ במקרא ומעבר לו   

חכם אמר פעם: ״אלוהים מדבר אל האדם באמצעות ספר התורה 
והאדם עונה לו דרך סידור התפילה״. אלא שקריאה עמוקה יותר 
של המקורות מעידה על מציאות אחרת. לא ספרות של מונולוג 

אלא דיאלוג מתמשך בין האדם לאל.  
מרצה: אברהם )אברום( בורג, יו"ר "מפעלות", 

יו"ר הכנסת ויו"ר הסוכנות לשעבר, סופר ופעיל חברתי

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: "איפה הם כל אבותינו?"  
הזמר העברי, המלווה הנאמן של המעשה הציוני, הגיב מראשית 
הדרך אל התנ"ך וגיבוריו. מאות שירים נכתבו על התנ"ך ובהשראתו, 
לעיתים בהערצה, לפעמים בחיוך, לעיתים בביקורת ולא פעם אף 

במחאה ובהתרסה. עורך ומספר: ד"ר מוטי זעירא 
שירה: מיטל טרבלסי | נגינה: תומר קלינג

9:30-7:00  -  ארוחת בוקר עשירה ומפנקת 

10:00  הרצאה: 
יהושע כובש כנען ורחב הזונה מיריחו - חתן וכלה  

על פי ספרות האגדה נשא יהושע בן נון את רחב הזונה מיריחו לאישה. 
בין צאצאיהם מונה התלמוד הבבלי את הנביא ירמיהו ואת הנביאה 
חולדה. על דמותם של יהושע ורחב כפי שהיא מעוצבת בספרות 
 האגדה ועל ההסבר להחלטה להשיאם, החלטה המעוררת תמיהה. 

מרצה: פרופ' אביגדור שינאן, האונ' העברית

 11:45  הרצאה: 
יצחק ורבקה - המודל לנישואים אידיאליים?   

דור הביניים של משפחת האבות, יצחק ורבקה, מוצגים ע"י המסורת 
היהודית כזוג האידיאלי. בפועל מדובר באב עיור, אם תככנית, 
תאומים מנוגדים וזוגיות הנעה בין אהבה לשקרים ומאבקי כוח. 

מה המסר הטמון בסיפור לדורות הבאים?
מרצה: גליה דורון, מרצה למקרא, מחברת "לטייל עם התנ"ך"

16:00-13:00  -  הפסקת צהריים למנוחה ופינוק במלון
17:00-16:00  -  קפה ומאפה 

 17:00  הרצאה: 
הסיפור הנורא במערה בסדום ועמורה

מה מקומם של סיפורי הניאוף וגילוי העריות בתנ"ך: 
לוט ובנותיו, יהודה ותמר, פילגש בגבעה ועוד. מי עמד מאחורי 
הסיפורים המכוערים הללו וכיצד הומצאה מערכת מתוכננת ומובנית 
של סיפורים נבזיים להכפשת שמן של שושלות מלוכה בישראל?

מרצה: יוסי נינוה, מרצה לתנ"ך

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: הגוספל היהודי
איריס ועופר פורטוגלי, מאמני הג'אז החשובים בארץ, מגשימים 
את החזון המוסיקלי ליצור גוספל ישראלי-יהודי. מופע מלהיב 
וייחודי של פיוטים יהודיים וטקסטים תנ"כיים בעיבודים מרעננים 

ברוח מוסיקת הגוספל האפרו-אמריקאית. 
בהשתתפות זמרי מקהלת הגוספל

יניב טייכמן - עוד וגיטרה 
עודד גולדשמיט - קונטרבס 

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: 
מה בין שירת האהבה לסיפורי האהבה במקרא 

ההרצאה תדון הן בקווי הדמיון והן בתהום הפעורה בין שירת האהבה 
לבין סיפורי האהבה במקרא, בין אופטימיות מכאן לפסימיות מכאן, 

 בין תפקידה המרכזי של האישה מכאן לתפקידה השולי מכאן.
מרצה: פרופ' יאיר זקוביץ', האונ' העברית והמרכז הבינתחומי

12:15  קונצרט: בראשית היה הצליל  
ספר הספרים שימש מאז ומעולם מקור השראה 
ליצירות מוסיקה, בטקסי תפילה של דתות שונות 

לצד יצירות דרמטיות. פנינים לקולות ולכלים 
מהנדל ומרצ'לו ועד לאונרד כהן ושלום חנוך. 

בביצוע אנסמבל מצו ובהנחייתו של יוסי שיפמן

בספר התנ"ך אצור סיפור האנושות וסיפורו הדרמטי של העם היהודי, סיפור מכונן בעל משמעות עד ימינו. 
תככים משפחתיים ופוליטיים, אהבות אסורות, שאלות מוסר, הבחנה בין טוב לרע - על כל אלה עם יוצרים, 

חוקרים ואוהבי תנ"ך הבוחנים את הטקסטים בראייתם המקורית ובדרכם המיוחדת.

לפרטים והרשמה : דרך מאיר ויסגל 2, ת.ד 4075, פארק המדע רחובות, 7414001 
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