
 

 

 
 

 הודעה לעיתונות
 

 

 פסח בנווה שכטר
 

 האיש הנפקד מן ההגדה
  

 הגות ומוזיקה, שכולו עיצוב פסחאירוע 
 

 ' זקוביץיאיר ' של פרופ הרצאה, אליהו מארק המוזיקאיאינטימי של  מופע
 משה של בדמותו העוסקת חדשה עיצוב תערוכת של פתיחהו" משה ללא מצריםיציאת " על

 .הנעדר מן ההגדה, רבנו

 

  91:11שעה , 5192במרץ  91, יום חמישי
 יפו - אביב תל, צדק נווה 25 שלוש רחוב, בנווה שכטר

 
 

 העוסק ייחודי אירוע, הבחירות לאחר ויומיים הפסח חגלקראת  יקיים, מרכז לתרבות ואמנות יהודית עכשווית, נווה שכטר

 .ההגדה מן הנפקד, עמנו של הראשון המנהיג, רבנו במשה

רחוב שלוש , בנווה שכטר 91:11החל משעה  5192במרץ  91, יתקיים ביום חמישי ומוסיקה הגות, עיצוב שכולו, האירוע

 .יפו -תל אביב , נווה צדק 25

 

האיגוד העולמי  בישראל וחבר בוועד המנהל של המקרא חוקרי מבכירי, 'זקוביץיאיר ' פרופהאירוע ייפתח בהרצאתו של 

 ".יציאת מצרים ללא משה"על  ,למדעי היהדות

ליאור באוצרות , התערוכה. "הנפקד מן ההגדההאיש " -תערוכת עיצוב חדשה של  חגיגית הלאחר מכן תתקיים פתיח

תוך שהיא מעניקה פרשנויות מודרניות , ההגדה מן הנעדר, מצרים יציאת גיבור, רובנו משהדמותו של בעוסקת  ,ימין

  !הגדהה מן, אחד המנהיגים הבולטים בהיסטוריה היהודית של היעדרותוהמרתקת סביב  בסוגיה

איך ? מה אנחנו למדים מכך? מה זה מסמל? למי הפריע שמשה יהיה בהגדה? האם זו בכוונה תחילה? האם זו טעות

 יוצגו זה בנושא העוסקותשונות  פילוסופיות גישות? האם אנחנו לא שמים לב לפרטים? שמנו לב לחוסר הזהלא 

 .בתערוכה

 .5192באפריל  9עד  תציג התערוכה

 . אליהו מארק המוערךהיוצר  של אינטימימופע  יתקיים הערב של בשיאו

 מקשת השראה שואבות יצירותיו. בישראל העולם מוזיקת בתחום והמשפיעים המובילים מהמוזיקאיםהוא  אליהו מארק

 מוסיקלית והפיק עיבד הלחיןמארק . טורקית ומוזיקה קלאסית פרסית מוזיקה, יהודית מוזיקה בהן, השפעות של רחבה

   .אחרים ורבים( אזרבג׳אן) Sevda, אישתר, רייכל עידן, ריטה היתר בין שונים לאמנים

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA


 

 

 

 ".חנות עיצוב ישראלי -אסופה "אירוע יושקו ההגדות המאוירות של פסח מבית ב, נוסףב

 

 . ₪ 91: מחיר כניסה לאירוע

  .₪ 88: ההגדה של אסופה+ מחיר כניסה לאירוע 

 

  
 :והרשמהלפרטים 

 (2שלוחה ) 19-2931928: 'טל

 office@neve.co.il: מייל

 

 

 

 

 :אודות מרכז נווה שכטר

יצירה ואמנות יהודית שנפתח בספטמבר , הוא מרכז חדש לתרבות, יפו -נווה שכטר השוכן בשכונת נווה צדק בתל אביב 

 . לפעילות מלאה 5195

, קורסים וכיתות אמן, הצגות, מופעי מוזיקה, מגוון אירועי תרבות ביניהם תערוכותלאורך השנה מקיים מרכז נווה שכטר 

 .פילוסופיה והגות, תוך שימת דגש על אמנות ויצירה, חוגים למשפחה וסיורים

 .ברוח המקום, המקום פותח את שעריו בפני אמנים צעירים החפצים במרחב לעשייה והצגת תוצרתם

 schechter.org.il-www.neve: לפרטים נוספים

 :שעות פתיחה

 'ה -' א: ימים

 11:11-93:11: שעות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 122-2222189, עד תדמית-גיל, אמיר גלעד: לפרטים נוספים

mailto:office@neve.co.il
http://www.neve-schechter.org.il/

