המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר
המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד-הלר
הקתדרה לחינוך לערכים ,לסובלנות ולשלום ע"ש ד"ר יוסף בורג
קתדרת אונסקו
הפקולטה למדעי היהדות
המחלקה לספרות עם-ישראל ע"ש נחום ויוסף ברמן
המחלקה לתלמוד ע"ש נפתלי יפה
המחלקה לתנ"ך ע"ש זלמן שמיר
המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד הלר

על מה חושבות נשים מקראיות?

מחווה לפרופ' חננאל מאק לרגל צאת ספריו
חננאל מאק

ותֹאמר בּ ִלבּ ה

פרופסור חננאל מאק חוקר ומלמד במחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר-אילן.
תחומי מחקרו העיקריים הם המדרש והאגדה והזיקה שבין ספרות האגדה של
חז"ל לבין המקרא וספרות הבית השני .מחקרים אחרים שלו עוסקים בתפילות
ישראל ,במקרא ,בהיסטוריה ובספרות של היהודים בימי הביניים וגם בעת
החדשה .בשנת תשע"ג ) (2012זכה בפרס ביאליק לחכמת ישראל על ספרו
"מסודו של משה הדרשן".

בקריאה רגישה וקשובה ומתוך רוחב דעת והיכרות אינטימית עם הספרות
המקראית והמדרשית ,מתחקה ותאמר גם היא בלבה אחר אירועים דרמטיים
בחייהן של נשים שונות המתוארות במקרא ומשרטט את הלך רוחן ונפשן ואת
אופן קבלת ההחלטות שלהן .נשים אלו עברו חוויות קשות או סבלו מצוקות
ולחצים עזים ,ולכן פעלו לעתים בדרכים שונות מהמקובל ואף הפרו את החוקים
והנורמות של תקופתן ,מה שהופך את הניסיון להבין אותן לאתגר מעניין ,מעורר
מחשבה ורלוונטי גם לזמננו.

ותֹאמר בּ ִלבּ ה

פרופסור חננאל מאק חוקר ומלמד במחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר-אילן.
תחומי מחקרו העיקריים הם המדרש והאגדה והזיקה שבין ספרות האגדה של
חז"ל לבין המקרא .מחקרים אחרים שלו עוסקים במקרא עצמו ,בתפילות ישראל,
בהיסטוריה ובספרות בימי הביניים וגם בעת החדשה .בשנת תשע"ג ( )2012זכה
בפרס ביאליק לחכמת ישראל על ספרו "מסודו של משה הדרשן" .ספרו "ותאמר
בלבה" ראה אור בהוצאת ידיעות ספרים בשנת .2014

חננאל מאק | ותֹאמר גם היא ּבלִ בה

מעט מאוד נכתב על רגשותיהם של אישי המקרא ,על כוונותיהם ועל המתחולל
ׂו,
בלבם ,וכאשר כבר מוזכרים אלה ה"אומרים בלבם" ,הם בדרך כלל רשעים :עש
ירבעם ,המן וכמה מהנבלים של ספר תהילים .גם הפרשנות הקלאסית של
המקרא החל בעת העתיקה ,עבור בימי הביניים וכלה בעת החדשה אינה מרבה
לעסוק ישירות בחשיפת עולמן הפנימי של דמויות המקרא .עם עלייתם של
מדעי החברה והנפש התפתח גם העיסוק בהלכי הרוח ובחיבוטי הנפש של אישי
המקרא ,וברוח זו נכתבה ספרות שלמה החותרת להבין את נפש גיבורי המקרא.
אלא שעדיין רוב הדמויות שעליהן נכתב הן גברים :אבות ,מנהיגים ,כוהנים,
נביאים ,מלכים.
ותאמר בלבה הוא ספר על שבע-עשרה נשים מקראיות .נסיבות חייהן של נשים
אלו הביאו אותן אל נקודת משבר והן נאלצו לקבל החלטות קשות ,לעתים
קשות מנשוא ,ואלה היו כרוכות ברוב המקרים גם בלבטים מוסריים .המצוקות
וההתחבטויות שליוו את גיבורות הסיפורים ,שאינן מוצגות במקור ,הן לב לבו
של הספר הזה ,הבוחן את הלבטים שליוו את הכרעותיהן ,ובחלק מהמקרים גם
מציע פתרון דמיוני שונה מזה שסופר במקור .הצלילה אל עולמן של הדמויות
הללו מחייבת אותנו לבחון אותן באור שונה מן המקובל ואגב כך מעלה שאלות
ערכיות הרלוונטיות לעולמנו.

חננאל מאק
סיפורי המקרא עשירים בתיאורי השיחות והמעשים של גיבוריו  −גברים
כנשים  −אך דלים בתיאורי רגשותיהם ,הלכי רוחם ,כוונותיהם או תוכניותיהם.
השלמות מסוימות כאלו נעשו בספרויות המדרש ,הפרשנות ,התרגומים והמחקר,
אך דומה כי עדיין נותר מקום רב לדמיונו היוצר של הקורא המבקש להבין את
עולמם הנפשי של גיבורי המקרא .אתגר זה הוא נושאו של ספר זה ,שכקודמו,
"ותאמר בלבה" ,מבקש להאיר את עולמן הפנימי של גיבורות המקרא דווקא.

חננאל מאק

נשים מהמקרא בצומתי חיים

ותֹאמר גם היא ּבלִ בה
נשים מהמקרא בצומתי החיים

המחיר 98 :ש"ח

המחיר 118 :ש״ח

יום ראשון ,כ"ט בטבת תשע"ט ( ,)6.1.2019בין השעות  ,14:00–11:45אולם בק (בניין )410
11:45

התכנסות ,קפה ומאפה

 12:00-14:00מנחה:

ד"ר רויטל רפאל-ויוונטה ,רמ"ח ספרות עם-ישראל

ברכות:

פרופ' ירון הראל ,דקן הפקולטה למדעי היהדות

		

פרופ' מיכאל אביעוז ,רמ"ח תנ"ך

			

ד"ר אהרן עמית ,רמ"ח תלמוד

			

ד"ר רונית עיר שי ,המחלקה למגדר ,מהו מחקר פמיניסטי במדעי היהדות?

			
			

פרופ' יעל שמש ,המחלקה לתנ"ך וראש המרכז לחקר האישה ביהדות ,מה זה בכלל
'מחקר פמיניסטי במקרא'? מטרות ,הנחות יסוד והדגמה

			
			

ד"ר ורד טוהר ,המחלקה לספרות עם ישראל" ,ויאמר בלבו" :על הדיבור הפנימי של		
חננאל מאק

			
			

ד"ר ארנון עצמון ,המחלקה לתלמוד" ,ותדבר מרים בלבה" – עיון במדרשי 			
האגדה על מרים בעקבות דרכו של חננאל מאק

דברי חתימה :פרופ' חננאל מאק

