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סופ”ש

תנ"ך אחר - הסיפור המקראי
30.8-1.9.2018 | מלון דן כרמל, חיפה

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

17:00  הרצאה: 
חידת המספרים, הכותבים והעורכים של ספר התנ"ך   
מי אתם המספרים, הכותבים והעורכים של התנ"ך? מתי נכתבו 
24 ספרי התנ"ך ומה אירע ליתר עשרות הספרים שנכתבו ברוחו? 
לשאלות אלה ולאחרות יוצבו פתרונות אפשריים שהמחקר עסוק 
בהן עד היום, בעיקר סביב העדויות הארכאולוגיות המרתקות 

המבצבצות חדשות לבקרים ברחבי ארץ התנ"ך.  
מרצה: ד"ר ינון שבטיאל, המכללה האקדמית צפת

18:30 - ארוחת ערב

21:00  קונצרט: "אחרית הימים"   
קונצרט משירת המקהלה לדברי הנביאים. קטעי מקהלה מוכרים 
ומקוריים לטקסטים מן המקורות. ביניהם, אדון עולם מאת ויסולה, 

מתוך "נבוקו" מאת ורדי, יצירות מאת תוויאור ועוד.
בביצוע מקהלת "אשירה - ישראל" 

מנצח ומלחין - יצחק תוויאור

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

10:00  הרצאה: בגדים ותחפושות בסיפורי יוסף 
כמה פעמים החליף יוסף את בגדיו, משעה שנלקחה ממנו כתונת 
הפסים, עלה לגדולה בבית פוטיפר, שוב הושם בבגדי אסיר ולבסוף 
חזר בבגדי מלכות? כמה אנשים קרעו את בגדיהם במהלך סיפורי 
יוסף? ספרות האגדה עמדה על תפקידם המרכזי של בגדים 
ותחפושות בסיפורי יוסף והרחיבה אותם לכיוונים צבעוניים ומרתקים.

מרצה: פרופ' אביגדור שינאן, האונ' העברית

11:45  הרצאה: "והמלך נפל על חרבו" - 
שאול המלך, הסיפור המקראי והשיר העברי

שאול, המלך הראשון בישראל, שאהב את דוד ואת יהונתן ולא זכה 
להיות אהוב. שאול מת מוות בזוי עם שלושת בניו. הסיפור המקראי 
ממהר להספיד אותו ולהתמקד בדוד, אולם הספרות העברית, לאורך 
דורות, אהבה את שאול ולא מעט יצירות נכתבו ונוצרו בהשראת דמותו. 

מרצה: ד"ר רוחמה אלבג, החוג לספרות, סמינר לוינסקי

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

17:00  הרצאה: 
סיפור נבות היזרעאלי - לגנותו של מלך או לזכותו? 

נברר לשם מה חובר סיפור נבות, מה לסיפור זה במסגרת מלכותו 
של גדול מלכי ישראל ועל מי באמת מוטלת אשמת רצח נבות ומדוע 
ביזרעאל? מדוע הוטל עונש כה אכזרי ונוראי על כל בית אחאב?

מרצה: יוסי נינוה

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: סידור אישי  
מופע מרגש בו מנסה הזמר חנן יובל לבחון 
ולהגדיר מחדש את הקשר שלו כיוצר ישראלי 
עם המסורת היהודית מנקודת מבט אישית.

ערן זילברבוך - קלידים, אקורדיון 
שי בן-יעקב - מנדולינה, גיטרה

צילום: יוסי חורי

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: מלכות דוד ושלמה: 
היסטוריה או תעמולה על עבר מפואר    

המחלוקת על קיומה של ממלכה אחת בראשה 
מלך מירושלים - האם דוד ושלמה הם דמויות 
היסטוריות, מי כתב את הסיפורים נגד דוד 

ולמה שינתה יהודה את שמה לישראל?
מרצה: ד"ר יגאל בן-נון, חוקר מקרא

12:15  מופע: שירת הנשמה 
אנסמבל גלעד אפרת במופע מיוחד של שירי נשמה יהודיים-

ישראליים. שירי תפילה, אמונה, זעקה, הלל והודיה שמלווים את 
העם היהודי לאורך שנים, שירי קודש "חילוניים" מודרניים לצד 
פיוטים עתיקים, מנגינות הלב השוברות כל חומה ונוגעות בכל אחד 
ואחת, בעיבודיו המיוחדים של המוסיקאי גלעד אפרת. בין השירים: 
הלוואי, ברית עולם, שירת העשבים, כשהשמש תעבור עלי ועוד.

* המופע הופק בסיוע בית אבי חי

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.
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