לה"ו

הרצאה לקהל על מבוא למגילות קומראן או נושאים בתחום
הרצאת מבוא המומלצת לקהל הרחב :תיאור עיקרי מגילות ים המלח ,הסבר על התקופה ההיסטורית
והקשרים אקטואליים ,היחס לחז"ל (היהדות הרבנית) ולנצרות ,הספרות החיצונית ,המחלוקות הגדולות,
וסיפורים פיקנטיים.
נושאי הרצאות נוספות (חלק מתאימות לקהל משכיל):
✓ מיניות ,מעמד ויחס לנשים בתנ"ך לעומת בעדת קומראן ובחז"ל.
✓ הקרבה ויחסי השלטון בין עדת קומראן ,מלכי חשמונאי והצדוקים.
✓ אסטרולוגיה ממגילות קומראן שתואמות למדע האסטרונומיה בימינו.
✓ מקורן והיוודסותן של הלכות שבת:

המקורות להלכות הנסתרות בדיני שבת מספר היובלים ומגילת ברית דמשק ,מהות

השינויים ההרחבות וההמשגות בחז"ל.

✓ התפתחות הפירושים האלגוריים:

ייחודן של פירושי מגילות הפשרים ואופן מעבר לחז"ל; המחשת הדוגמא המרתקת של

'וְ לִפְ נֵי עִ וֵר ל ֹא ִת ֵתן ִמכְ שֹל' לביטול 'עַ יִן ַתחַ ת עַ יִן' ועד ל"הטה לו גם את ה[לחי] האחרת" בנצרות.

✓ היחס בין המלך (או המנהיג) לממשלה :לפי מגילות קומראן ,עמי קדם ,החשמונאים ,חז"ל והיום בדמוקרטיה המודרנית.
נושאי הרצאות שמתאימות בעיקר לציבור משכיל בעל ידע בסיסי בהיסטוריית בית שני או ספרות חז"ל:
✓ הקרבה והשוני בין עדת קומראן לצדוקים:

ההבדל בין הצדוקים הראשונים לאחרונים ,וסתירותיהם לעדת קומראן;

הקשרים מהתיאורים על יוחנן הורקנוס ובנו יונתן אלכסנדר ינאי.

✓ המסורות של הקדמונים לפני מתן תורה:

מסורות הצדיקים מהאדם הראשון ועד צוואות בני יעקב-השבטים ,דוגמאות

לעקרונות המוסר שלהם 7 ,מצוות בני נוח' ,דרך ארץ קדמה לתורה' ,חזרת הנצרות לגישה זו עם ספרות מוסר וחוכמת קומראן שאבדה.

✓ :

שלבים ואימוץ מסורות עדת חשמונאי בבית חשמונאי ,צירוף הצדוקיות למול מחלוקות עם הפרושים בראשות שמעון בן שטח

ואנטי-ממלכתיות ,ומקורה של מגילת תענית.

✓ השוואת המהלכים והמאורעות של בית שני לימינו:

התאמת התאריכים להיסטוריה החיצונית וסתירות בחז"ל,

מהתייוונות לחשמונאיות ,השלבים למלכות ,התמיכה בינאי ומגילת הברכה לשלומו ,יחס הפרושים ,סימני הגאולה.

ישנה אפשרות שההרצאה תלווה בניגון ושירת שירים ישראליים קלסיים ומורשת יהודית.

דוגמה של הרצאת מבוא על מגילות ים המלחhttps://youtu.be/io6ZS5p74Yo :
•
•
•

חוקר באונ' וכותב מאמרים ומחבר הספר' :סיפורן של מגילות ים המלח'.
מרצה בקורס אקדמאי (בתחום אחר) בעבר ,מורה מוסמך ומנוסה בתנ"ך והיסטוריה.
השכלה אקדמאית :תואר שני ,רישיון הוראה ותעודות מקצועות חופשיים.

לפרטים נוספים ותיאום  -יונתן לוי,077-5253416 ,scrollsqumran@gmail.com :

052-8081155

