לה"ו

הרצאה לקהל על מבוא מגילות קומראן או נושאים בתחום
יונתן לוי הינו חוקר ומרצה על מגילות קומראן (המכונות גם ים המלח/הגנוזות/מדבר יהודה) .ההרצאות מונגשות
לפי נושאים והתאמה לציבור הרחב (שאינו בקיא בהיסטורית ויהדות בית שני) או לציבור בעל השכלה בתחום:

להלן נושאי הרצאות לשתי הקבוצות (בהתאמת רמת ההתעמקות והמושגים):
✓ הרצאת המבוא:

סקירת מגילות עיקריות והגיוון בהן ,המשמעויות השונות של מגילות קומראן ,נוסחי המקרא ,יחס לזרמים

וכתות ,נצרות וחז"ל ,הלכה אז והיום ,פוליטיקה

✓

אסטרונומיה ואסטרולוגיה מהמגילות :כיצד עובד שעון השמש מקומראן עם מיקרו-מזלות ,סדר השבטים ושערי בית המקדש

✓

נשים :זכויות ,מיניות ,נישואים וגירושים – לפי מגילות ים המלח מול חז"ל.

✓ חג השבועות:

משמעותו הכפולה ,מהות הברית והשבועה גם בעמי קדם ,מקורו לזמן מתן תורה ,אזכורי מחלוקות מהמגילות.

✓ השוואת הלכות שבת:

המקורות להלכות הנסתרות בדיני שבת ממגילת ברית דמשק ,ההרחבות הראשוניות ביובלים ,מהות

השינויים ההרחבות וההמשגות בחז"ל.

✓

המדרש האלגורי הראשון' :וְ לִפְ נֵי עִ ֵור ל ֹא ִת ֵתן ִמכְ שֹל' לביטול 'עַ יִן ַתחַ ת עַ ִין' ועד ל"הטה לו גם את ה[לחי] האחרת" בנצרות

✓ דואליזם שמימי:

ממלחמות המלאכים הטובים מול הרעים ,והשפעתם על היצרים והמציאות בארץ

✓ היחס בין המלך (או המנהיג) לממשלה:
המחליט על יציאה למלחמה וחרם מנכרים.

לפי מגילות קומראן ,עמי קדם ,החשמונאים ,חז"ל והיום בדמוקרטיה המודרנית,

נושאי הרצאות שמתאימות בעיקר לציבור בעל ידע בבית שני או ספרות חז"ל:
✓

הקרבה והשוני בין עדת קומראן לצדוקים :ההבדל בין הצדוקים הראשונים לאחרונים ,וסתירותיהם לעדת קומראן.

✓ 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.

✓ המקורות לפשט ודרש במגילות קומראן:

הבדלים בין ההתגלות של הנגלות מול הנסתרות ,ה"דקדוק" מול ה"פשרים".

✓ השוואת מגילות הקדמונים למסורות עמי-קדם:

עדויות חיצוניות למסורותיהם של חנוך בן ירד ,ספר הענקים ,מגילה

חיצונית לבראשית והיובלים.

✓ המחלוקת של יוחנן הורקנוס ובנו יונתן אלכסנדר ינאי עם הפרושים:

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 ע"י המרצה או ע"י הזמרת שושיה
בארי-דותן שהלחינה ותבצע את השיר על מגילת קומראן 'מזמור אהבה לציון' (פורסם בקרבתו למילות המנון 'התקווה'),
וכן אורגניסט וקלרינט.

ניסיון בתחום ובהרצאות כולל:
• חוקר באונ' וכותב מאמרים ומחבר ספר במגילות קומראן.
• מרצה בקורס אקדמאי (בתחום אחר) בעבר.
• השכלה אקדמאית :תואר שני ,רישיון הוראה ותעודות מקצועות חופשיים.
• מורה מוסמך עם ניסיון בהגשת תנ"ך והיסטוריה לבגרות.
לפרטים נוספ ים ותיאום  -יונתן לוי:

052-8081155 ,077-5253416 ,scrollsqumran@gmail.com

