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סופ”ש

חידת התנ"ך - היה או לא היה?
19-21.9.2019 | אחוזת אסיינדה ביער, מעלות

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

17:00  הרצאה: בין סיפור להיסטוריה - 
לשאלת אמינותו ההיסטורית של הסיפור המקראי  

יש קוראים במקרא אשר יגדירו את הכתוב בספרים בראשית-מלכים, 
רות, אסתר, דניאל א-ו, עזרא-נחמיה ודברי הימים כהיסטוריוגרפיה 
)כתיבה היסטורית(, ואחרים יתייחסו לחיבורים אלה כאל סיפורת. 
האם יש מקום לגשר בין ההגדרות הללו? ומה מידת אמינותם 

ההיסטורית של הסיפורים במקרא?
מרצה: פרופ' יאיר זקוביץ', האונ' העברית והמרכז הבינתחומי

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: אהבת חיי   
פרויקט אלו"ל - אני לדודי ודודי לי מציג שירים בהשראת "שיר 
 השירים", לחנים מקוריים לצד שירים ידועים בחידושים מרעננים. 
המופע מאופיין באהבת ההרמוניה, אהבת המוסיקה, בביצועים 

ווקאליים מרשימים ובעיבודים עכשוויים משמחי לב. 

9:30-7:00  ארוחת בוקר עשירה ומפנקת 

10:00  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

11:45  הרצאה: האם קיימת אמונה באל אחד במקרא? 
ההרצאה תדון במוצאו של יהוה, בהגיית שמו ובתכונותיו במשך 
הדורות, ותבחן את מהותה של האלוהות בהתאם לתקופת חיבורם 
של הטקסטים ולזהות מחבריהם. נבחן גם את התפתחותו של הפולחן 
היהודאי מריבוי אלים, דרך האל הטריטוריאלי, התלכדות אלים עד 

לניצנים של פולחן מונותאיסטי בשלהי התקופה ההלניסטית.
מרצה: ד"ר יגאל בן-נון, חוקר מקרא

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

17:00  הרצאה: 
יציאת מצרים - הסיפור שלא היה 

מדוע הומצא סיפור "היסטורי" זה?
מה הייתה מגמת הסופר בכותבו אפוס 

עצום כזה? כיצד משמש סיפור יציאת 
מצרים אבן יסוד באמונה היהודית המתגבשת?

מרצה: יוסי נינוה

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: התנ"ך לא נח
שרים על התנ"ך וגיבוריו. שילוב תוסס של שירים, 
מונולוגים, דיאלוגים וקטעי קריאה הומוריסטיים. 

 בהשתתפות: עומרי רוזנצווייג, נועה ארגוב
והשחקן דרור קרן | ניהול מוסיקלי: גבי ארגוב 

9:30-7:00  ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: מי היה דוד המלך    
דוד המלך הוא מהדמויות הידועות ביותר בהיסטוריה האנושית, אבל 
מבחינה ארכיאולוגית והיסטורית לא היו נתונים ברורים אודות דוד, 
גם לא בירושלים, בירת הממלכה. כך התפתחו דעות ששללו לחלוטין 
את המסורת המקראית אודות דוד והקמת ממלכת יהודה, הטוענות 
שהוא בכלל דמות מיתולוגית. כיצד התיאוריות השונות והממצאים 

הארכאולוגים תורמים להבהרת דמותו ההיסטורית של דוד?
מרצה: פרופ' יוסי גרפינקל, 

ראש המכון לארכאולוגיה, האונ' העברית

12:15  קונצרט: קודש, חול ומוסיקה  
התנ"ך, הוא הספר הראשון שאת מילותיו שרו והלחינו, המאגר הגדול 
לפסוקים מושרים וליצירות מוסיקליות דרמטיות, מקור השראה בלתי 
נדלה ליצירה המוסיקלית בכל התקופות. בקונצרט ייחודי זה נשלב 

פניני מוסיקה לקולות ולכלים, פרקים מיצירות מופת קלאסיות.
עורך ומנחה: יוסי שיפמן | זמרים אורחים: רויטל רביב ויניב ד'אור

בספר התנ"ך אצור סיפור האנושות וסיפורו הדרמטי של העם היהודי. סיפור זה מעורר פולמוס: האם מדובר בתיאורים היסטוריים או 
במיתולוגיה וסיפורת עממית. נשמע על היבטי הפולמוס מפי חוקרי תנ"ך וארכאולוגים, הבוחנים את הטקסטים בראייתם לצד אמנים 
ומוסיקאים שיציגו את פירות ההשראה של ספר הספרים. כל זאת במקום נופש גלילי, מענג ומרגיע, תפאורה מושלמת לסיפורי המקרא.
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