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בקשהלשולחי מאמרים
א.

ב.
ג.
ד.
ה.
.1

כל מאמר הנושק להיבטים שונים של זיקת מקורות ישראל לארץ ישראל ,יתקבל
בברכהויעבורשיפוט כמקובל(המעוניין לקבל חזרה את כתבהיד מתבקשלציין זאת).
נא לא לשלוח מאמר שנתפרסם ,או שעומד להתפרסם,באכסניה אחרת.
המאמר הנשלח יהא מודפס ,או כתוב בכתביד ברור ובשורות רווחות (רצוי לצרף
תקליטון מחשב).
הכתיב הנהוג במאמריהא בהתאםלכללי הכתיב חסרהניקוד(כתיב מלא).
כל מובאה שבמאמרתצוין כנהוג בכתיבה אקדמית.
תוכן המאמרים המתפרסמים בביטאון הוא על אחריות כותביהם בלבד!
***

המשתתפיםבגיליון זה:
י"ריואל אליצור -מכללת הרצוג ,אלון שבות; פרופ' אברהםבירן -מרכוס  ,13ירושלים;
הרב יואל בן נון -מכללת הרצוג ,אלון שבות; פרופ' זאב הרצוג -המכון לארכאולוגיה,
אוניברסיטת תל אביב; ד"ר יצחקמייטליס -מכללת הרצוג ,אלון שבות; ד"רחגי משגב-
מכללת הרצוג ,אלון שבות; ד"רישראלרוזנסון -מכללת הרצוג,אלון שבות.
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ב"ה

מבואידברים

גיליון זה של על אתר מוקדש לשאלת המקרא וההיסטוריה .אנו שומרים לכותבי
המאמרים וההרצאות המובאים להלן את הצגת מלוא מורכבותו של הנושא על
השאלות השונות והמגוונות הקשורותבו.

בדברי הקדמה קצרים אלו נסתפק אפוא בציון מה שידוע למתעניינים בנושא
ולעוסקים בו :נושא הגיליון חלחל ללב לבו של השיח הציבורי ,לבש כסות לאומית
ודתית ועורר פולמוס לא פשוטבין מגזריםשונים בחברה הישראלית -פולמוס העולה
אחת לכמהשנים לכותרות ולחדשות ,דרך כלל אגב סערה תקשורתית.

זרז הפולמוס הפעם היה ,ללא ספק ,מאמרו של פרופ' זאב הרצוג על ההיסטוריות
של התי'ך שהתפרסם בעיתון הארץ בסתיו שנה זו .תקצר היריעה מלתאר את
התגובות שפורסמו בעקבות המאמר ואתימיהעיון שהביא בעקבותיו(למיטבספירתנו
מדובר בכמה עשרות!) .כל זאת ,אות וסימן הם לטעונות של הנושא ולעניין הרב
שהוא מעורר .אחד מראשוניימי העיון הללו נערך בחנוכה תכל'ס במכללת הרצוג.
הדברים שנאמרוביוםהעיון הזה עומדיםביסוד קובץ המאמרים המוגש בזאת לקורא.
מתכונתו שלהגיליון שלפנינו שונה מזו שלגיליונות אחרים של על אתר .הקורא
ימצא בו שני חלקים :באחד סיכומי הרצאות שנישאו ביום העיון (פרופ' ז' הרצוג,
פרופ' א'בירן ,ד"רי' אליצור) ,ובשני -מאמרים בשאלות מרכזיותבנידון (הרבי' בן
נון ,ד"רי'מייטליס ,ד"ר ח' משגב ,ד"רי'רוזנסון) .רוב המאמריםשבגיליוןזה -חמישה
מתוך שבעה  -נכתבו עלידי מורים וחוקרים במכללת הרצוג המנסים -איש איש
בדרכו ובשיטתו להתמודד עם מגוון השאלות הכרוכות בהיסטוריות שלהתירך .אנו
מקווים שהנאמר כאןיביא לביסוס האמונה בנצחיותו של ספר הספרים ולהפרית
המחשבה הפרשנית והמדעית בנושא .יחד עם זאת חושבים אנו שבנקודות רבות
נמצאים אנו רק בתחילת הדרך המעמתתבין המחקרההיסטוריובין האמונה בקדושת
המקרא,ומצפיםלהמשךהמחקרבתחוםו
המערכת
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