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האקד־מןלחוקריםישראלפרסיבכללמעניקהיהלא
מיה:

$TS1$:האקדמיה$TS1$
$DN2$:האקדמיה$DN2$תרומהבעלילאנשיםלתתצריךישראלפרס"את

אוראוי,חייםמפעלשמאחוריהםמשמעותיתחברתית

עולהממילאאתהבאקדמיהמחקר.לאנשילאליוצרים,
לשיא,כברהגעתאםהקריירה.שלשלבבכלמדרגה
שהפרסיםגםמהפרסים?עודצריךאתהמהבשקט.שב

בתחום,העוסקיםביןוקנאהמתחמטבעםיוצריםהאלה
מהתחוםאנשיםשישבטוחאנילא.ואניקיבלההואלמה

אלי".ביחסגםזהאתשחושביםשלי

בפרס,זכהזאתבכלוהואזקוביץאתשאלולאאבל

נקודותכמהאיתולבררהזדמנותזובכך.שמחוכמובן

כול,קודםעשורים.כחמישהשלמחקריתקריירהעל
התחילה.בכללהיאאיך

בלתיחלקהיהוהתנ"ךמאוד,עבריבבית"גדלתי

יותר,"מאוחרמספר.הואשלנו",הציוניתמהזהותנפרד

אקד־מקצועאיזהכשהתלבטתיהצבאי,השירותאחרי
מי

$TS1$אקדמי$TS1$
$DN2$אקדמי$DN2$,לגורלהישאראישיותמסיבותצריךהייתיללמוד

שםשהוקמההצעירהובאוניברסיטהגדלתי,שבהבחיפה,

מקראביניהםמתאימים,לישנראובורריםחוגיםרקהיו
וספרות".מקראלמדתיאזוספרות.

שלו,המוריםהראשון,התוארבלימודישהצטייןאחרי
להעניקשבאוהעבריתהאוניברסיטהאנשיהיושרובם
אליהם,אותומשכוהצעיר,לקמפוסשבועיותשעותכמה
שם;התנהלהשלוהמקצועיתהקריירהכלהיוםועדומאז

למ־החוגכראשהשניםבמהלךשםכיהןהואהשארבין

קרא

$TS1$למקרא$TS1$

$DN2$למקרא$DN2$הרוח.למדעיהפקולטהוכדיקן

חילוני־עברי,בביתשגדלהצעירמעניין,באופן
אתיותרעודחיזקרקוהספרותהמקראלימודיששילוב

אנושית,כספרותהתנ"ךאתלקרואהטבעיתנטייתו
אורתודוקסית,זהותבעלימוריםלשניבעיקרהתחבר

אתהאקדמי:לתוארבמקביללרבנותהוסמכושאף

ואתזליגמן,יצחקפרופ׳הרבבהנחייתעשההשניהתואר

לחקרהטו׳ישראלפוסחתן
זקוביץ,יאירפוופ'המקרא
כמיעצמוואהלאמעולם

האקדמי,השןבמגדלשספון
המקראלהנחלתפעלאלא
מספרהואהרחב.בציבור

בלימודהמחקריתדונועל

,ומודאגהספריםספר

שמתפשטמהמטויאליזם

ומרחיקהישראליתבחברה
היהדותממדעיאותה

שלג//?איר
אלונייוסיצילום:

וייס.מאירפרופ׳הרבבהנחייתהדוקטורט

בענייניכחמורהקלהעלהקפידו"שניהםזקוביץ:

כשמדו־אבלהדתי.העולםאתמאודאהבווגםהלכה,

בר

$TS1$כשמדובר$TS1$

$DN2$כשמדובר$DN2$,שוםשלהםולתלמידיםלעצמםעשולאהםבמחקר

לה־היססולאוהםמדעיתלגמריהייתההגישההנחות.

שתמש

$TS1$להשתמש$TS1$

$DN2$להשתמש$DN2$המקרא.ביקורתכוללהמחקריות,המתודותבכל

ליוסיפרשבת,במוצאיפעםאליהתקשראפילוזליגמן

ליולספרלהתקשרשיוכללרגעמחכההואהבוקרשמאז

תרגוםשלשהגרסהלמסקנההגיעהתורהקריאתשבזמן

'בשבועהמשפטיוחסגםלזליגמןנכונה.יותרהשבעים
ולאהיהלאסיניהרשמעמדהשם,ירצהאםנוכיח,הבא

אבלהזה,המשפטאתאמרלאמעולםכמובןהואנברא׳.

צחק".הואלושמייחסיםמהשזהלוכשסיפרתי
מזההלאזקוביץהדתיים,ועמיתיותלמידיובקרבגם

ללמודהגיעשכבר"מיוהמחקרי:הדתיעולמםביןמתח

אתעשהשכבראדםכללבדרךהואבאקדמיה,מקרא

המ־לעולמוחייואורחביןלהפרידמוכןשהואההכרעה

חקרי.

$TS1$.המחקרי$TS1$

$DN2$.המחקרי$DN2$אפילושהםאנשיםיששליהדתייםהתלמידיםבין

ובשימושהביקורתיתבגישהממניקיצונייםיותרהרבה

התעודות".בתורת
דתיותלגרסאותגםבחיובזקוביץמתייחסהזוברוח

מר־הרבשלהבחינות""תורתכמוהמקרא,ביקורתשל

דכי

$TS1$מרדכי$TS1$

$DN2$מרדכי$DN2$,שמציגהוהסתירותהשאלותעםשמסכימהברויאר

פע־לאאחרות;תשובותלהןמספקתאבלהביקורת

רים

$TS1$פערים$TS1$

$DN2$פערים$DN2$אלאשונות,אסכולותידיעלשנכתבופרקיםבין

התייחסויותהספריםבספרלתתעצמוהקב"השלרצון

זקוביץ:עצמן.סוגיותלאותןלעיתיםשונות,מזוויות

חוק־וכלשאנימועדוןבאותוחברברויארהרב"בעיניי,
רי

$TS1$חוקרי$TS1$
$DN2$חוקרי$DN2$שאלהמשוםמתעלםשלאמועדוןבו,חבריםהמקרא

אתמעריךמאודאניהטקסט.שלישרמלימודשנובעת

לעו־הטקסטאתשבוחנתעיןעםשנעשההזה,הניסיון
מק.

$TS1$.לעומק$TS1$
$DN2$.לעומק$DN2$הואהכולבסךאבלאפולוגטיות,קצתבזהשישנכון

שלו".בשיטהנפלאותעשה

בלט׳אתגר
מר־שיטותשתיביןמבחיניםהמקראחקרבעולם

כזיות:

$TS1$:מרכזיות$TS1$

$DN2$:מרכזיות$DN2$הרא־הסינכרונית.והשיטההדיאכרוניתהשיטה

שונה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$מתיהמחקר:שלההיסטוריהרובדעלדגששמה

הקטעיםומתיבתנ"ך,קטעכלנכתבנסיבותובאילו
עדשלמים,לספריםכךואחרלקבציםנערכוהשונים

"תורתכמובןשייכתהזולגישההמכלול.אתשקיבלנו

במהלךהגרמניתהמקראבביקורתשנולדההתעודות",

הערה




מרכ־מסורותלארבעהתנ"ךאתוחילקהה־91המאה

זיות,

$TS1$,מרכזיות$TS1$

$DN2$,מרכזיות$DN2$מהן.לאחתמיוחסיםהתנ"ךפרקישרוב

בעי־מתעניינתהסינכרוניתהשיטהלעומתה,

קר

$TS1$בעיקר$TS1$

$DN2$בעיקר$DN2$שגםהיאשלהההנחהכמכלול.התנ"כיבטקסט

שונותמסורותארבעמתוךגובששהתנ"ךההנחהאם

המונ־הסופיתמהתוצאהחשובפחותהרבהזהנכונה,

חת

$TS1$המונחת$TS1$

$DN2$המונחת$DN2$,הדורות.בכלהתנ"ךקוראילפנישעמדהלפנינו

אבלדתיים,מקראלחוקרייותרנוחהשכמובןגישהזו

שנכ־כטקסטלתנ"ךמתייחסתהיאגםהמחקריבהקשר

תב

$TS1$שנכתב$TS1$

$DN2$שנכתב$DN2$ביק־מהבשאלהיותרלהתמקדומבקשתאדם,בידי
שו

$TS1$ביקשו$TS1$
$DN2$ביקשו$DN2$התוצאהאתיצרושבובאופןלנולומרהתנ"ךעורכי

המגובשת.

ביןלשלבביקשימיושכלעצמועלמעידזקוביץ
שנישלתוצראנירבה"במידההאלה:העמדותשתי

הק־הביקורתיתהגישהאתמאודהדגישזליגמןמוריי.

לאסית,
$TS1$,הקלאסית$TS1$

$DN2$,הקלאסית$DN2$אומרהייתיהספרותית.הגישהאתהדגישווייס

הספ־הגישההיאלטקסטביחסשליהמוצאשנקודת

רותית,

$TS1$,הספרותית$TS1$

$DN2$,הספרותית$DN2$השאלותאחתהזו\המוצאנקודתמתוךאבל

שכ־הטקסט,שלההיסטוריההיאאותימעניינותשהכי

מובן

$TS1$שכמובן$TS1$

$DN2$שכמובן$DN2$המקו־אתלהביןולרצוןהתעודותלתורתקשורה
רות

$TS1$המקורות$TS1$
$DN2$המקורות$DN2$הסופית.והגרסההתעודותביןהפערמשמעותואת

מחקריתגישהלבטאלאהואבעינייהיעד"ככלל,
המחקריותהגישותבכללהשתמשאלאאחרת,אוכזו
האותנטילקולוורגישהקשובההאזנהלהאזיןכדי

הדו־מהועצמן;המיליםליאומרותמההטקסט.של

מה

$TS1$הדומה$TS1$

$DN2$הדומה$DN2$בתוךשלומקבילותוביןמסויםטקסטביןוהשונה

הט־ביןאוספר,באותואפילולפעמיםעצמו,התנ"ך

קסט

$TS1$הטקסט$TS1$

$DN2$הטקסט$DN2$בספריםלמקבילותאושלולתרגומיםהתנכ"י

שספרמתבררלמשל,קומראן.במגילותאוהחיצוניים

הרבהקומראןמגילותושלהשבעיםתרגוםשלירמיהו

מזהלהסיקאפשראזשבתנ"ך.ירמיהומספרקצריותר

נוספושבידינוובספרמשותף,בסיסימקוראיזהשהיה

דווקאנאמרולאשכנראהנבואות,עודהשניםבמהלך

ירמיהו".ידיעל

מגישהיותרללמודזקוביץממליץלתלמידיוגם

ומ־שונותתפיסותהמחקריבעולמםולהטמיעאחת,

גוונות:

$TS1$:ומגוונות$TS1$

$DN2$:ומגוונות$DN2$להיותתלמידיהםאתשמעורריםמורים"יש

אוהבלאממשאני'אסכולה׳.וליצורשלהםממשיכים

אנימורים,מכמהוהופריתילמדתישאניכמוזה.את

למהלהם:אומראניכך.יעשותלמידיישגםרוצהמאוד

משל־גדולהליצורבמקוםשלי,חקייניםלהיותלכם

כם?

$TS1$?משלכם$TS1$

$DN2$?משלכם$DN2$שונותגישותתכירואםרקלעשותתוכלוזהואת

ומועיל".נכוןלכםשנראהמהמהןאחתמכלותיקחו
המקבילותנוצרואיךהתנ"ך?נוצרלשיטתך,איך,אז
בתוהו?סותרות,שחלקןהשונות,

גםואוליהסיפוריים,בחלקיםשמדובר"ככלזקוביץ:

קדו־מסורותישראלבעםהסתובבוהאחרים,בחלקים

מות,

$TS1$,קדומות$TS1$

$DN2$,קדומות$DN2$תוךמסורות,אותןשלעיבודהואהתנ"ךולמעשה
שלטהשכברהמונותאיסטית,העולםלתפיסתהתאמה

אתלמשלקחהתנ"ך.נערךשבהבתקופהישראלבעם

היווניהרקולסלסיפורברורהדבויששמשון.סיפור

הטקסטמופלא.כוחבעלאל,חצישהואגיבורמין
שמשוןשלשבואוקדומהלמסורתרמזמספקאפילו

שימושמשתמשכשהואטבעית,בדרךהיהלאלעולם

שמ־שללאימושנראההמלאךלגבי׳בא׳בפועלכפול

שון.

$TS1$.שמשון$TS1$

$DN2$.שמשון$DN2$כמובןיכולאבלמיני,מעשהמצייןהריהזההפועל
אליה".נראהשהמלאךבפשטותלהתפרשגם

בזה?בעייתיסיפורעללוותרפשוטיותרהיהלא

שורש,שהכומסיפוריםלהתעלםיכוללא"אתה
במקריםשלך.העםשלמהמסורתנפרדבלתיחלקוהם

הצטרףאותם,לנצחיכולאינך׳אםהואהכללכאלה,
שיקההכזהבעיבודאבללתנ"ך,אותםתכניםאליהם׳.
שלך.התיאולוגיתלתבניתאותםויכניסעוקצםאת
מבצבציםהמקורייםהיסודותתמידכמעטמה?אלא

התנ"ךחוקרישלנו,הבלשיהאתגרזהכלשהי.בצורה

להכירומרוכזת,צמודהמאודקריאההטקסטאתלקרוא

ובמקורותאחרותבתרבויותשלוהמקבילותכלאתגם

לשחזרזהכלומתוךלו,שנוצרוהמדרשיםאתשלנו,

הטקסט".שלההיסטוריהאת

ספרותיתארכיאולוגיה

ספ־"ארכיאולוגיהזקוביץקוראהזוהבילושלעבודת

רותית",

$TS1$,"ספרותית$TS1$

$DN2$,"ספרותית$DN2$אניהכינוי:נוצרשבוהרגעאתבחןמתארוהוא"

נעשוהשניםבמשךלהרצאותנסיעותייוכלנוהג,לא

בפניךלפרוסגמרהמוניתשנהגאחריעכשיו,במוניות.
להתע־מתחילזאתבכלהואהפוליטית,השקפתואת
ניין

$TS1$להתעניין$TS1$
$DN2$להתעניין$DN2$לו:אומראתהעושה?אתהמהאזנו,ושואל:בך,גם

מזדעזע:ומידמסורתי,אישכללבדרךוהואמקרא.חוקר

דיוןלהתחילאמורכמובןואזואבוי.אויכיפה?בליככה?

הייתהלאאחתפעםהזה.התחוםשלהלגיטימיותעל

עושה,אנימהשאלכשהנהגאזהזה,לדיוןסבלנותלי
השתררהמידספרותית.ארכיאולוגיהספונטנית:אמרתי

פירושמהעצמיעםלבררנאלצתיכךאחראבלשתיקה,

הזו".הספונטניתהתשובה

האר־בעבודתבהםמשתמששזקוביץהכליםמבין

כיאולוגיה

$TS1$הארכיאולוגיה$TS1$

$DN2$הארכיאולוגיה$DN2$,מכנהשהואלמהמיוחדתחיבהטיפחהואהזו

אומקביליםסיפוריםכלומרפנים־מקראית","פרשנות

לסיפורבבואה"("סיפוריקוראהוא)לאחרוניםמגיבים

אתשלו,השונותבעצםמפרש,אחדמקורשבהםקדום,

הואלדוגמהיותר.הקדוםזהלרובהשני,במקורהמתרחש

אב־שבהםבראשית,מספרהסיפוריםשלושתאתמביא

רהם

$TS1$אברהם$TS1$

$DN2$אברהם$DN2$מחששכאחותם,נשותיהםאתלהציגמנסיםויצחק

לשםויהרגובאישהיחשקוהתארחושאצלםשהמלכים

אבי־אצלושרה)אברהםבפרק"הסיפורבעלה:אתכך

מלך
$TS1$אבימלך$TS1$

$DN2$אבימלך$DN2$)אב־יבבפרקהסיפוראתמפרשרבהבמידהבגרר(

רהם

$TS1$אברהם($TS1$

$DN2$אברהם($DN2$אצלושרה,)אתשתקראהיאממךוהציפיהפרעה

כ".פרקעליודעשאתהמהלאוריבפרק

"סיפורימכנהשהואלמהכדוגמה

אחדבסיפורשעולההנושאשבהםבבואה",

tl;מביאשונה,בסיפורמענייןלטיפולזוכה

ויצרדבורה,בשירתמתוארהואשבווהאופןהתמיםפור

הסיפור".שלהאותנטיההקשראתשחושףמדרש

לדתייםהתנ"ןאתמשאירים
במגדלהספוןכחוקרעצמוראהלאמעולםזקוביץ

ועצו־מאמריםלפרסםנטהלאאמנםהואהאקדמי.השן

מות

$TS1$ועצומות$TS1$

$DN2$ועצומות$DN2$,ברובדגםפעיללהיותמאודהשתדלאבלפוליטיות

להחזירמפורשתמטרהמתוךעיסוקו,תחוםשלהציבורי

הישראלית.בחברהליושנההתנ"ךעטרתאת

דתייםחוקריםשלהדילמהעלקודםדיברנו"אם

שלהגדולהשהבעיההיאהאמתהמקרא,לביקורתביחס

חוקריכל"כמעטאומר.הואהפוכה",היאהזההתחום

אנ־הםהיהדות,מדעיאנשירובובכללבימינו,המקרא

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$.לתחומיםפוניםלאכמעטחילוניםאנשיםדתיים

החזוןשללשקיעהביטויכולקודםזהבעיניי,האלה.
בטבו־קשורשהיהחזוןזהשלנו;בחברההלאומי־ציוני

רו

$TS1$בטבורו$TS1$

$DN2$בטבורו$DN2$קיבלאפילובן־גוריוןשאצלבתנ"ך,העיסוקלתחיית
בגלות.שנוצרמהכלעלתרבותידילוגשלמוגזםביטוי

אבלבן־גוריון,שלהקיצוניותעםמסכיםלא"אני

החי־בחינוךהיוםשקורהמהאתאוהבלאשאניבוודאי

לוני.

$TS1$.החילוני$TS1$

$DN2$.החילוני$DN2$,חי־תיכוןשהיהבחיפה׳חוגים׳ספרבביתבזמני

לוני

$TS1$חילוני$TS1$

$DN2$חילוני$DN2$,תנ"ך,שלשבועיותשעותחמשלמדנולמהדרין
איןמתנ"ךחוץהיום,אחרים.יהדותותחומיתלמודוגם

עלואפילוהיהדות,למקורותזכרבכללהחילוניבחינוך
מש־יותרעלמדוברלאלרובלהיאבק.צריךאתהתנ"ך

עתיים

$TS1$משעתיים$TS1$

$DN2$משעתיים$DN2$,הכיתות.ביןלימודירצףישתמידולאשבועיות

לימודעלידלגומסוימתשבשכבהמחליטיםלפעמים

כך.שאחרבשנהרקללמודויחזרוהתנ"ך

האידיאהמשקיעתחלקכולקודםזה"בעיניי

גדלנודוריובנישאניזהכמועבריים,בבתיםהציונית.

שבעיניושבע,ובתדודסיפוראתזקוביץ

במצ־ושרהאברהםלסיפוריבדרכומגיב

רים

$TS1$במצרים$TS1$

$DN2$במצרים$DN2$שבניגודרקשלאמתברר"שםובגרה

אב־באשתלגעתמוכןהיהשלאלפרעה,

רהם

$TS1$אברהם$TS1$

$DN2$אברהם$DN2$לקחדודמדובר,במילושנודעברגע
מהלעשותדאגגםהואאלאהאישה,את

שלבעלהאתלהרוגממנו:חשששאברהם

חשק".שבההאישה
שנראיםאלהכוללחז"ל,למדרשיגם

קשורים,ולאמוזריםראשוןבמבטלנו
האמתבחשיפתגדולהחשיבותמייחסהוא

רואההואלמשל,כך,הטקסט.שמאחורי

שלסיפור"לכאורהוסיסרא:יעלסיפוראת

בדישראלעםאתשמצילהגיבורהאישה

אתמרדימההיאשלה:העורמהתרגילכות

ואזמים,במקוםחלבלוכשנותנתסיסרא

הסיפוררחב,בהקשראותו.להרוגיכולה

סיפוריםשלשלםדפוסעםמתכתבהזה

לעשותלהןאפשרהנשישכוחןנשיםעל
דפוסזהיכלו.לאגיבוריםשגבריםמה

יהודיתוגםדלילהשגםהקטלנית׳,׳האישה

אותו.מבטאיםהחשמונאיםבתקופת

שקוראיםאחריספציפי,יותר"באופן
התרגילדבורה,בשירתהסיפורתיאוראת

יותרהקשרמקבליעלשלוהפשוטהתמים

נפלכרערגליה׳ביןאומרתדבורהכימיני.

ישכברולזהנפל',כרערגליהביןשכב,

ומח־המדרשבאמינית.יותראסוציאציה

זק

$TS1$ומחזק$TS1$

$DN2$ומחזק$DN2$אומרכשהואהזה,הכיווןאתיותרעוד

רשעאותובעלבעילות׳שבעסיסראעל

הפ־שבעתבגללשבע?ולמהיום׳.באותו

עלים
$TS1$הפעלים$TS1$

$DN2$הפעלים$DN2$נפלכרעמשתמשת:דבורהשבהם

שבעלמתבררנפל.כרענפל,כרעשכב,
הסי־שביןלפערלבשםכנראההמדרש

שנאןאביגדורפרופ׳
סולטןאריקצילום:

הערה




מניחאניהדעת.עלעולההיהלאהתנ"ךמןניתוקבהם

חושבשאנילאהדתית.לכפייהכעסשלתגובהגםשזו

אםמרגישיםשכךכאלהישאבלמוצדקתתגובהשזו

להחשקלנואיןהדתמצוותעלינוכופיםהדתיים

מטותגובהבעינייאיתם.שמזוהיםלטקסטיםתחבר

הטקסטאתלעצמםמנכסיםהדתייםאםאדרבהפשת.

יהיהשהואתדאגזה.אתלעשותלהםתאפשראלהזה

שלך.גם

למטקשורהזההדברמהכוליותראולי"אבל

זועלוגםהמערביתהתרבותעלשהשתלטריאליזם

תורםשלאומהחומרייםבהקשריםנמדדהכולשלנו.

פוגעהדברהצידה.נדחקבעתידיותרגבוההלמשכורת

שלאוהאמתהרוחמדעיבכלאלאבתנ"ךרקלאכמובן

מוכשריםשבבירורתלמידיםאפילוהרוח.במדעירק

רבותלתרוםויכוליםהחייםבמדעילעיסוקמאוד

נראהלאזהכיפעםלאמוותריםהאלהבתחומיםברה

חושבאניחמורה.טעותזובעיניימשתלם.מספיקלהם

שהתלהביןצריךמטריאליסטיתגישהמתוךשאפילו

אותנ"ךכמובמקצועותמורכביםטקסטיםעםמודדות

קריאתשדורשתחוםלכללסייעכךאחריכולהספרות

עורךשללקריירההולךאתהאםביןמעמיקהמסמכים

ב0028".מודיעיןמסמכילקריאתאודין

עבריתדברחוקר
השבמשךעצמולקחזקוביץהזולרוחנאמן

תודעתטיפוחבתחוםביצועייםתפקידיםשלשורהנים

במשהמקצועועדתיו"רהיהרבותשניםבמשךהתנ"ך.

"רביבים"תוכניתומפתחייוזמיביןהיהוגםהחינוךרד

סטודנטיםשבהתוכניתזוהיהעבריתהאוניברסיטהשל

היהדותבמדעימתמחיםבקפידהשנבחרומצטיינים

ומקנדיבותבמלגותזוכיםבתנ"ךחובהלימודיכולל

הוראהשנותכמהשלמינימוםכךאחרעצמםעלבלים

שנה"51כברקיימת"התוכניתיהדות.לימודיבאותם

כאלהמוריםמאותכמההכשרנו"ובמהלכהמספרהוא

אנחנוהיוםתלמידים.שלמאותהרבההכשירושבתורם

מגיעיםשהכשרנוהמוריםשלשתלמידיםרואיםכבר

מאוד".משמחכמובןוזהל'רביבים'בעצמם

להציב"צריךמספיק.לאשזהיודעהואגםאבל

אופלרוחבדרישהשלנוהצעיריםהסטודנטיםבפני

גםמזהיותרהרוח.מדעיעםהיכרותגםשכוללקים

מהירהקפיצהשישמרגישאניעצמםהלימודיםבתוך

יריעהרוחבבעליהיהשסטודנטצריךלהתמחות.מדי

גםכךואחרשלוהמתקדמיםבלימודיםושגםוסקרנות

שלהצריםבתחומיםרקלאיתענייןהמנייןמןכחוקר

באקדמיהוגוברתשהלכתהדרישהגםשלו.המחקר

מקבלאנימאוד.בעייתיתהיאבאנגליתלפרסםשלנו

ולשםהבינלאומיתהמחקרמקהילתחלקלהיותשחשוב

יתשהכולייתכןלאאבלבאנגליתלפרסםחשוב

מהמבאהאקדמיההתקצובעיקרבאנגלית.פרסם

חייביםואנחנומשלםאזרחשכלמהמיסיםכלומרדינה

שרכשנו".הידעפירותאתלציבורלהחזיר

ואפילונרתעלאמעולםשזקוביץהסיבה

לציבורהפוניםפופולריאופיבעליספריםגםלכתוב

מהפכת"התנ"ךהאחרוןספרוהואמהםאחדהרחב.

לכללהנגיששמבקשמאגנסהוצאתאלוהים"

כלחשובספרהואהתנ"ךבעצםמדועהשורהמןכיל

להשקיעממשיךהוא67בגילהיוםדומהברוח

אינטלקטואלייםבפורומיםבהרצאותמזמנוניכרחלק

ועודאסכולותהרחבלציבורהמיועדים

גםשצברתיהידעאתולהנגישללמדנהנהמאוד"אני

האלההפורומיםשברובזהאותישמצערמהלאחרים.

לאכמעטל08.נושקהמשתתפיםשלהממוצעהגיל

צעירים".רואים

יחדכתבהואהרחבלקהלהפוניםמהחיבוריםכמה

לספמומחהשנאןאביגדורפרופ'הטובחברו

ביןהעברית.שבאוניברסיטהלספרותמהחוגחז"לרות

ולמגייונהלספרפירושיםיחדכתבוהשנייםהיתר

חיבורשלכרכיםשניוכןהשיריםושיראיכהלות

בלשימסעהמתעדיםבתנ"ך"כתובלא"כך

הספרותיתהארכיאולוגיהבנתיבישניהםשלמשותף

"בניהיומיהנחששלצורתוהייתההתנ"ך

האדםבנותעםמשותפיםילדיםשהולידוהאלוהים"

ועוד.ועודבגבעוןלשמשקרהמה

המתמשךהפעולהשיתוףפשרעלשואלכשאני

מןהמבטארחבחיוךזקוביץשלפניועלמתפשטהזה

ברכבת.נולדבינינו"הקשרלשנאןחיבתואתהסתם

מחיאנימהצפוןהעבריתלאוניברסיטההגענושנינו

כךומקרא.ספרותלמדנומקרייתאתאוהוא

ברכראשוןיוםמדימבליםהיינושניםכמהשבמשך

מארבעיותראזשלקחהנסיעהלירושליםמחיפהבת

לחבריםוהפכנובדרךשיחותהרבהלנוהיואזשעות.

שלמדנוהחוגיםשנישמתוךהואהמזלהיום.עדטובים

באותובוחריםהיינואםבספרות.והואבתנ"ךבחרתיאני

כזו".ידידותלשמרקשהשהיהכנראהחוג

לתהיליםחדשפירוש
קוםלפנישניםשלושבחיפהכאמורנולדזקוביץ

כשהיהמליטאמשפחתועםלארץשעלהלאבאהמדינה

לארץהגיעכאשראךבמסחרבליטאעסקהסבא.81בן

מדייותרלהתלבטבליחקלאותדרושהשכאןוהבין

זקוביץשלאביוגםתלאביב.באזורחקלאיתחווהפתח

לעבורלוהורתהוכשההגנהציוניתרוחבאותהדגל

אתהעתיקהואבנמלעבריתעבודהנדרשהכילחיפה

ממבצעכחלקהכיראשתואתגםלמעשהמיד.מגוריו

בנמלאיתושעבד"חברבנםשמספרכפישליחות

אתלארץלהביארוצהאניטובהליתעשהממנוביקש

תקבלשהיאכדיפיקטיבייםבנישואיםתתחתנואחותי.

זהאתעשהשליאבאתתגרשו.כךואחרסרטיפיקט

ביאבלהתגרשו.מידוהםלארץאישהאותההביא

מחדש".והתחתנוולהתאהבלהכירהספיקונתיים

שהפעילה"העוגן"האוניותבחברתהאבעבדלימים

העוגהגדולותהאוניותאלהנמלהיוצאותסירות

לאכיףהיה"זהאנשיהן.אתלחוףומביאותבמפרץנות

כדימנצלהייתיפנוייום"כלזקוביץ.נזכרנורמלי"

לים.געגועהמוןליישהיוםעדלעבודה.אבאעםללכת

דווקאזההים".לידשובאגורשכמבוגרחלמתיתמיד

העתיקהבירושליםמגוריםשנותהרבהאחריקרה.לא

שבעישעיהוגבעתלמושבמגוריהזקוביץמשפחת

מ"העומסקצתלהתרחקשרצהאומרזקוביץהאלה.מק

מדילהתרחקלואפשרהלאעבודתואבלירושלים"של

הים.עדולהגיע

ילדיםחמישהולולוולריבשניתנשוי

מיאחדאףמהנוכחית.ושנייםהראשונהמאשתו

לדברשלאהרוחבמדעילעסוקכמותוהלךלאלדיו

בכירההיאהגדולההבתהתנ"ךשלספציפיחקרעל

עובדותאחרותבנותשתיהמדינהבפרקליטות

למובאקדמיהמחוללומדתהצעירההבתציאליות

גםמרוצהזקוביץבמחשבים.עוסקהיחידוהבןזיקה

לשלודומהמסלולבחרושלאמהעובדהוגםמהגיוון

פחותהיהאםאזאותיממשיךהיהמהםמישהו"אם

טוביותרהיהואםבנוח.מרגישהיהלאהואממניטוב

שלכלטובאזבזכותי.התקדםשהואלואומריםהיו

מביאגםכשנפגשיםעולמואתיש

שלו".מהעולם

היוםאותךמטרידהכימההמדינהדורבןכישראלי

הישראליתבחברה

דבר.בכלשולטוהמטריאליזםנעלמה"שהציונות

אזרלעצמםשמחפשיםהצעיריםכלרואהכשאני

מדואםחידודיןחידודיןנעשהבשריזרה

גםהקורונהבתקופתעכשיוגרמנית.באזרחות

העיתוןאתבעיוןיותרקוראגםוממילאבביתיותר

הכלכלי.המוסףאתלקרואיותרהתפניתיהיתרובין

שם.מתואריםנוכלותומעשיטריקיםכמהרואהאתה

זההגבול.אתחוצהגםולפעמיםהחוקגבולעלהכול

בלב".חלשליעושה

שמדוברלהשתנותיכולשזהמאמין

הפיכיםלאליכים

אניכלליבאופןאבלנביאבןולאנביאלא"אני

מקווהבהיסטוריהמטוטלתתנועתיודע

שגםלומרגםצריךיחזרו.עודעליהןשגדלנונורמות

חלוציותהרבהוגםחמדפינותהרבהישהיום

במכינותחלוציםישבערבהחלוציםישניכרת.חות

הקדםצבאיות.

כאןצומחבארץ.החינוךמצבגםמאודאותי"מטריד

אתלומספקתלאהחינוךשמערכתושלישישנידור

עלעלתהלאעודשהמערכתתחושהיששצריך.מה
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