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בס"ד ,ג' טבת תשע"ח

מנחי עבודות לתואר שני בתנ"ך ותחומי התמחותם
שם
המרצה
הרב ד"ר
שוקי
רייס

תחומי התמחות

הסיפור המקראי,
היסטוריה מקראית,
סוגיות ודילמות ערכיות
וחינוכיות בהוראת
התנ"ך.
ד"ר אלי פרשנות על פי הגדרת
טקסטים (לא נושאים),
חדד
שיטת הבחינות ,פרשנות
פילוסופית וימי הביניים.
הגישה הספרותית.
ד"ר ברכי הסיפור המקראי וספרות
חז"ל בדגש על דמויות
אליצור
מקראיות
ד"ר חגי היסטוריה מקראית
וריאליה של תקופת
משגב
המקרא
פרשנות המקרא
ד"ר
לדורותיה
יהונתן
יעקבס
ד"ר יואב פרשנות והסיפור
המקראי.
ברזילי
ד"ר יושי הסיפור המקראי ,החוק
המקראי ,השירה
פרג'ון
המקראית ,המזרח
הקדום ,פרשנות (בעיקר:
רש"י ,ראב"ע ,וכו').
ד"ר יעל
ציגלר

הסיפור המקראי

ד"ר
מיכאל
גרוס

מדרש הלכה ומדרש
אגדה ,פרשנות התורה
בימי הביניים ,פרשנות
התורה בעת החדשה,
טעמי המקרא
הסיפור המקראי בספרות
הבתר מקראית ,קריאה
ספרותית בתנ"ך ,פרשנות
ראשונים
נוסח המקרא .תחום
משניים הם :לשון
המקרא ,ארכאולוגיה
מקראית ופרשנות ימה"ב.
מדרשי תנאים ,הלכה
ואגדה ,לשון

ד"ר
עמוס
גאולה
ד"ר
רפאל זר
הרב ד"ר
אברהם
שמאע
הרב ד"ר
יוסי
אליצור
נריה

פרשנות הכתובים עם
נטייה לריאליה
והיסטוריה ופרשנות
קלסית
ניתוח ספרותי של

ספרים

מייל

כלל הספרים ,בדגש על
נביאים ראשונים ,יונה,
רות ואסתר ,עזרא ונחמיה

shukyr@herzog.ac.il

בראשית ,ויקרא ,דברים,
שמואל ,איוב ,תהילים,
קהלת

eliezer.hadad@mail.huji.ac.il

לא מתמחה בויקרא,
ספרות החכמה ,תרי עשר,
מגילות
תנ"ך כולל ספרים
חיצוניים.

brachi@herzog.ac.il

misgav@macam.ac.il

yonyy29@gmail.com

שמות ,במדבר ,שופטים,
מלכים א' ,עמוס ,יחזקאל.
בראשית ,שמות ,במדבר,
דברים ,שופטים ,שמואל,
מלכים (בעיקר החלקים
הסיפוריים ,פחות בממד
ההיסטורי) ,יונה ,חמש
מגילות ,תהלים.
ספר שמות ,ספרי נביאים
ראשונים ומגילות רות.
שירה המקראית :איכה,
שיר השירים ,ותהילים
חמישה חומשי תורה

yoavb@herzog.ac.il
yoshifa@gmail.com

yael.ziegler@gmail.com

michaelgr@macam.ac.il

בראשית ,יהושע ,שופטים,
עמוס ומיכה ,משלי ,שיר
השירים ,קהלת

msageula@mscc.huji.ac.il

בראשית ,שמות ,במדבר,
יהושע ,שופטים ,שמואל,
משלי ,איוב

rafaelzer@gmail.com

תורה ,מלכים ,ישעיהו,
יחזקאל ,עמוס ,יונה,
מגילות (חוץ מקוהלת),
תהילים ,איוב ,דה"י.
ספרי נביאים ראשונים
ואחרונים ,איוב

Shammah@herzog.ac.il

כלל הספרים ,בדגש על:
1

elitzur.yossef@gmail.com

Neriah.klein@gmail.com

אלי חדד manchim_tanach /

בס"ד ,ג' טבת תשע"ח

קליין

יוסף
מרקוס
דורון
שר-אבי

המקרא; היסטוריה
מקראית; רשימות
מקראיות (רשימות יחס
וכדומה)
הסיפור והחוק המקראי;
פרשנות; ספרות חז"ל

21/12/17

תורה ,נביאים ראשונים,
ישעיהו ,תרי עשר ,רות,
אסתר ,דניאל ,עזרא-
נחמיה ,דברי הימים
לא כולל ספרות החכמה
ונביאי בית שני

גיאוגרפיה היסטורית
וארכיאולוגיה של תקופת
המקרא

Seffy2@gmail.com

doronsaravi@gmail.com
doronsar@herzog.ac.il
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