
  מי חיבר את התנ"ך?
 החוג למקרא

 
 רוזנברגבניין  103חדר  19:15–18:00 בשעות  ימי א' ,'ב 'הסדרה תתקיים בסמ

 
יהושע הוסיף את וכי  ,כי משה כתב את התורה ,קוראי התנ"ך בדעהבמשך דורות החזיקו 

הובילה לבחינה מחודשת של התורה ושל המקרא תקופת ההשכלה פרשת מות משה. 
כפילויות וסתירות . בקריאת הטקסט מדעית-ביקורתיתתוך שהיא קוראת לאמץ גישה  ,בכללו

לחלחל אל החלה והתובנה בדבר ריבוי מחברים פייסנית,  בדרךלא הוסברו עוד  בכתובים
בדבריהם של פרשני ימי כבר בל נטעה, ניצנים לתפיסה הביקורתית ניכרים התודעה. 
ההכרה לצד אף על פי כן, ומורכבות הטקסט. ל ידעו לרמוז עחריפה ן בלשושהביניים, 

 ,תוכן וסגנון, לא ניתן היה לערער על עובדת קיומו של קו רצף תוכני וכרונולוגי סתירותב
, כי (ועודנה)המסקנה המתבקשת היתה המאחד בין כל חלקי התנ"ך מראשיתו ועד סופו. 

חקר . בני אדם כותבים ומלומדים עבודה של ו, וצאת עבודתם של עורכיהיא תהתנ"ך רציפות 
 המשוערים עורכי המקראבנות את פרופיל לסיונות בנעוסק רבות  המודרניהביקורתי המקרא 
, ובנושאים אלה יעסקו הרצאות הסדרה. יהםזמנסיבות פעילותם ומגמותיהם, נעל , ומחבריו

, אחראיםיה היו רונולוגי רציף, שעלכתיבה היסטוריוגרפית בחוט כהמקרא מכיל לא רק ברם, 
דברי כגון  ,ז'אנרים אחריםאלא גם ממלכת יהודה, חצר סופרים ועורכים מטעם  ,הנראהכל כ

 מיהם המחברים המעורבים בספרי הנבואה, :גם בשאלות תעסוקלפיכך, סדרתנו . נבואה
ספר תחתום בדיון על אודות ה הסדרהמה בין נביא בעל חזון לסופר המכנס דברי נבואה? ו

אם קורות ישראל כבר  ,שאלה לאיזה צורך נתחברספר דברי הימים, ובהוא תנ"ך, האחרון ב
  שקדמו לו? נמסרו בספרים 

 

 

 נושא ההרצאה מרצה תאריך

 התורהמחבריה של בעקבות ריבוי  טליה סוצקובר 15.3.20

 מי חיבר את ספרי נביאים ראשונים:  גיא דרשן 22.3.20
 יהושע, שופטים, שמואל ומלכים?

 כיצד צמחו ספרי הנביאים?  שילוני-דלית רום 19.4.20
 נביאים וסופרים בספרים ירמיה ויחזקאל

 האם הנביאים כתבו את ספריהם?  מאירה פוליאק 26.4.20
 תחנות בתולדות הפרשנות של תרי עשר

 מי צריך את דברי הימים? יאירה אמית 3.5.20

 
 
 

 ₪ 55מחיר הרצאה בודדת: ₪.  250מחיר הסדרה: 
עבור מנוי  גמלאים ולידידי האוניברסיטהלבוגרי אוניברסיטת תל אביב, הנחה ל 10%
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 ruty@tauex.tau.ac.ilלמידע נוסף ולהרשמה: מזכירות החוג למקרא 

  03-6409787: פוןטל
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