עלמא בית לתרבות עברית ,מוזיאון תל–אביב לאמנות
ועיריית תל–אביב-יפו שמחים להזמינך לליל שימורים
של לימוד בערב חג השבועות.
הרצאות ,הופעות מוסיקליות וסיורים בתערוכות המוזיאון
יתקיימו לאורך כל הלילה .השנה נתמקד בנושא ׳אמא׳ –
הדרמה המשפחתית והאמהות הגדולות שבמקורות העבריים.
יום שלישי7.6.2011 ,
ה׳ סיוון תשע״א
משעה  21:30עד הזריחה
מוזיאון תל–אביב לאמנות
שד׳ שאול המלך 27

כרטיסים באתר עלמא
www.alma.org.il
או בקופת המוזיאון:
03.6077020

כל
המוזיאון
כל
הלילה!

תיקון ליל שבועות של עלמא משמר את המנהג העתיק של לימוד לאורך כל ליל החג .מקורו בחוגי המקובלים בצפת במאה ה .16 -את המילה תיקון
פירשו המקובלים כקישוט ואת שעת הלימוד המשותף דימו לקישוט הכלה לקראת כלולותיה ולשזירת מחרוזת העשויה דברי תורה ,משנה ,תלמוד וזוהר.
בליל הלימוד העלמאי נוסיף למחרוזת חרוזים חדשים :אמנות ,פילוסופיה ,ספרות ,שירה – תרבות עברית ותרבות כללית.

בסיוע
רעיה שטראוס

בעידוד
קרן
מתנאל

בסיוע
חותמים מחדש

1

3

2

4

5

אמנות אירופית אולם קאופמן-גיטר אולם יוסף ורבקה
גן הפסלים
אודיטוריום רקנאטי
אולם הקולנוע
מעבר דרך גלריית הפיסול ע״ש גילדסגיים ורפפורט
אולם הופעות
מאירהוף

6

7

אולם סיימון ומרי אולם יהודה אסיא
אוסף מיזנה-בלומנטל
יגלום

8

9

אולם ריץ׳ עליון

אולם מיזנה-בלומנטל
ע״ש גבריאלה ריץ׳

22:00-23:00

 21:30 -22:00אתנחתא מוסיקלית במבואה
שרה האם
הגדולה:
קריאה מדרשית
ופסיכואנליטית
ד״ר רות קלדרון
ומירב רוט

ממתן תורה
לחמשת הממים:
על אב רוחני
ראש האופוזיציה
ח״כ ציפי לבני
ויהודה נוריאל

בית/מרחב/
משפחה -
לקסיקון של
אשכנזיות
מיכל חכם

יעקב ועשו -
הסליחה שלא
היתה
יאיר לפיד

מנהיגות נשית
בין המרחב
הפרטי לציבורי;
הרהורים בעקבות
מגילת רות
פרופ׳ נעמי חזן

״אמא ובת ומה
שביניהן״ -
על דבורה בארון
ובתה ציפורה,
על לאה גולדברג
ואמה צילה
פרופ׳ עמיה ליבליך

שיחת נפש
אקוסטית על
אמא והדרמה
המשפחתית
אורנה בן דור,
ד״ר רות קלדרון
ופרופ׳ יורם יובל

תבשיל משפחתי
 אוכל כמרכיבבזהות משפחתית
תרבותית
הילה אלפרט
ורפרם חדד

WHERE IS
MOMMY? SARA
AND THE
BINDING OF
ISAAC

שושלת של
יוצרות מזרחיות
ד״ר רוני הלפרן
ואלמוג בהר

״ילד בן לנעמי...״ על אמהּות,
על פונדקאות
ילדּות ויצירה
בימי המקרא
 3משוררות-אמהות
ובמאה ה21-
משוחחות :אורית
גידלי ,טל ניצן
אפרת טננבאום
וד״ר עדנה כצנלסון ויערה שחורי.
מנחה :הדס גלעד

אני קונה משמע
אני אמא טובה -
מלאכת האמהּות
בעידן הצריכה
הראוותנית
פרופ' תמר אלאור
ושהם סמיט

פונדקאות בעידן
הגלובאלי
ציפי ברנד
ונעמה צאל

בכורה ״טיוטות״
מופע תאטרון
גוף
שירה בז׳רנו
ושיר סבן

23:30-24:30

 23:00 -23:30אתנחתא מוסיקלית במבואה
טעון תיקון -
אמהות ובנות
גל גבאי וענת גור

דו-סטרי:
אמהות וילדים,
ילדים ואמהות:
על דמות האם
באמנות
הישראלית
טלי תמיר

״עמך עמי
ואלוהיך אלוהי״-
על דרך הכניסה
ליהדות בימי
רות ובימינו
עו״ד יזהר הס
והרב אורי רגב

אין לחם בבית
לחם  -של מי
הבעיה הזאת?
קריאה יחפה
במגילת רות
נויה שגיב

אמהות שמימיות
נטע סובול

על אמהות,
עקרות ויצירה:
הקול הנשי
בשירה
ד״ר שירה סתיו
[באולם ההרצאות
ליד הקופה]

DR. ZOHAR RAVIV

02:30

למה צריך אלוהים
בטיפול? רמז :כדי
שיהיה לגיבור של
אמא למי להעביר
תפקיד
ד״ר יאיר כספי

חובת האב לבניו
בתלמוד ובמשפט
ישראלי עכשווי
עו״ד סמדר
דקל-נעים,
חמי רמיאל
ועו״ד גלי עציון

״ראיתי בני עליה״ שבע על שבע:
נביא וחכם מול
המשפחה
נשות חיל
המקראית
הראשונה
ד״ר שולה גלבוע
בארי צימרמן
עומר סרגי
ויובל כספי

מופע סיום לילי עם רונה קינן ולהקתה  /המראות ונחיתות אודיטוריום רקנאטי

סיורים מונחים בתערוכות המוזאון:

 23:00-22:00אלפיים ואחת עשרה  /אורן אליאב ,זוכה פרס רפפורט לצייר ישראלי צעיר 2010
 / REALITY TRAUMAאבי גנור [אולם האפט עליון ,גלריה לפיסול ע״ש רפפורט] בהדרכת אסתר כהן
 24:30-23:30שדה בור  /שרון פוליאקין ,זוכת פרס רפפורט לצייר ישראלי בכיר [ 2010אולם ריץ׳ תחתון] בהדרכת אלה אבירם
הפקה ותוכן :דנה אבטה וקרן אזולאי .ייעוץ תוכן :ענת זכריה.

מסע בעקבות האם שיח גלריה
בתערוכה
והאב הרוחניים:
״שדה בור״
מהיסטוריה
מונומנטאלית
האוצרת טלי תמיר
לפרטית
והאמנית
פרופ׳ יוסי יונה
שרון פוליאקין
וסמי ברדוגו
[עד ]01:30

ההשתתפות במפגשים היא על בסיס מקום פנוי.
מספר המקומות מוגבל.
עלמא הינה עמותה ללא מטרות רווח.
תרומתך תעזור לנו בקידום התרבות העברית.
ניתן לתרום באמצעות אתר האינטרנט
 www.alma.org.ilאו בעלמא 03.5663031

סטודיו שרון מורו

01:00-02:00

 24:30 -01:00אתנחתא מוסיקלית במבואה

