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 הענייניםתוכן

 רצאותה
9

לך
 הרצוג זאב - הישראלית והחברה מקראארכאולוגיה,

 בירן  אברהם - לארכאולוגיה מקראבין
23   )ואי - ישראל תולדות בחקר ~פנותעל

 אליצור

 םמאמרי
4%

65

101

 ווווזנסון

 נון בן  יואל - בראשית ספר - יחדיו? שניים הילכו - ומקראהיסטוריה
  מייטליס )צלוק - שביניהם מה ועל קרמיקה על מקרא,על
 משגב חגי - העתיקות הכתובות חקר ועל היסטוריה על ארכאולוגיה,על

 ר  ישראל - ? השלמה או סתירה - בתמך והיסטוריה ספרות - עברסיפור
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 מאמרים לשולחיבקשה

 יתקבל ישראל, לארץ ישראל מקורות זיקת של שונים להיבטים הנושק מאמרכלא.
 זאת(. לציין מתבקש היד כתב את חזרה לקבל )המעוניין כמקובל שיפוט ויעבורבברכה

 אחרת. באכסניה להתפרסם, שעומד או שנתפרסם, מאמר לשלוח לאנאב.

 לצרף )רצוי רווחות ובשורות ברור יד בכתב כתוב או מודפס, יהא הנשלחהמאמרג.
 מחשב(.תקליטון

 מלא(. )כתיב הניקוד חסר הכתיב לכללי בהתאם יהא במאמר הנהוגהכתיבד.

 אקדמית. בכתיבה כנהוג תצוין שבמאמר מובאהכלה.
 בלבד! כותביהם אחריות על הוא בביטאון המתפרסמים המאמריםתוכן1.

** * 

 זה: בגיליוןהמשתתפים
 ירושלים; 13, מרכוס - בירן אברהם פרופ' שבות; אלון הרצוג, מכללת - אליצור יואלי"ר
 לארכאולוגיה, המכון - הרצוג זאב פרופ' שבות; אלון הרצוג, מכללת - נון בן יואלהרב

 - משגב חגי ד"ר שבות; אלון הרצוג, מכללת - מייטליס יצחק ד"ר אביב; תלאוניברסיטת
 שבות. אלון הרצוג, מכללת - רוזנסון ישראל ד"ר שבות; אלון הרצוג,מכללת
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ב"ה

 דבריםמבואי
 לכותבי שומרים אנו וההיסטוריה. המקרא לשאלת מוקדש אתר על של זהגיליון

 על הנושא של מורכבותו מלוא הצגת את להלן המובאים וההרצאותהמאמרים
 בו. הקשורות והמגוונות השונותהשאלות

 בנושא למתעניינים שידוע מה בציון אפוא נסתפק אלו קצרים הקדמהבדברי
 לאומית כסות לבש הציבורי, השיח של לבו ללב חלחל הגיליון נושא בו:ולעוסקים
 העולה פולמוס - הישראלית בחברה שונים מגזרים בין פשוט לא פולמוס ועוררודתית
 תקשורתית. סערה אגב כלל דרך ולחדשות, לכותרות שנים לכמהאחת

 ההיסטוריות על הרצוג זאב פרופ' של מאמרו ספק, ללא היה, הפעם הפולמוסזרז
 את מלתאר היריעה תקצר זו. שנה בסתיו הארץ בעיתון שהתפרסם התי'ךשל

 ספירתנו )למיטב בעקבותיו שהביא העיון ימי ואת המאמר בעקבות שפורסמוהתגובות
 הרב ולעניין הנושא של לטעונות הם וסימן אות זאת, כל עשרות!(. בכמהמדובר
 הרצוג. במכללת תכל'ס בחנוכה נערך הללו העיון ימי מראשוני אחד מעורר.שהוא

 לקורא. בזאת המוגש המאמרים קובץ ביסוד עומדים הזה העיון ביום שנאמרוהדברים

 הקורא אתר. על של אחרים גיליונות של מזו שונה שלפנינו הגיליון שלמתכונתו
 הרצוג, ז' )פרופ' העיון ביום שנישאו הרצאות סיכומי באחד חלקים: שני בוימצא
 בן י' )הרב בנידון מרכזיות בשאלות מאמרים - ובשני אליצור(, י' ד"ר בירן, א'פרופ'
 חמישה - זה שבגיליון המאמרים רוב רוזנסון(. י' ד"ר משגב, ח' ד"ר מייטליס, י' ד"רנון,

 איש איש - המנסים הרצוג במכללת וחוקרים מורים ידי על נכתבו - שבעהמתוך
 אנו התירך. של בהיסטוריות הכרוכות השאלות מגוון עם להתמודד - ובשיטתובדרכו

 ולהפרית הספרים ספר של בנצחיותו האמונה לביסוס יביא כאן שהנאמרמקווים
 רבות שבנקודות אנו חושבים זאת עם יחד בנושא. והמדעית הפרשניתהמחשבה

 בקדושת האמונה ובין ההיסטורי המחקר בין המעמתת הדרך בתחילת רק אנונמצאים

 ו בתחום המחקר להמשך ומצפיםהמקרא,
המערכת
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