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 ורשימת פרסומים קורות חיים

 אקדמית ותורנית השכלה

אילן -באוניברסיטת בר מחלקה לתנ"ךסטודנט לתואר שלישי ב 2009-2014
שם הדיסרטציה: (; ; מלגאי שופף; מלגאי משרד החינוך)מלגאי נשיא

מעורבותו של אלוהים בשקרים ובהטעיות בסיפור  ""למה תתענו ה'?
הדוקטורט אושר בתאריך ; יין()מנחה: פרופ' אד גרינשט המקראי

 , וזכה בפרס הצטיינות ע"ש פרופ' חורגין.19/10/2014
; (95הצטיינות, ממוצע תואר ) אילן-באוניברסיטת בר במחלקה לתנ"ךסטודנט לתואר שני  2004-2008

)מנחה: פרופ'  שם התזה: "עיונים במזמור ק"ז ובמקבילות מן המקרא ומן המזרח הקדום"
 .אד גרינשטיין(

 (.97בתנ"ך ותושב"ע )הצטיינות יתירה, ממוצע תואר  B.Edלתואר . הרצוגסטודנט במכללת  2000-2003
 . (94, ממוצע תואר )הצטיינות תעודת מורה בכיר מוסמךסטודנט במכללת הרצוג ל

 תלמיד בישיבת ההסדר "בית ועד לתורה" בעתניאל. 1997-2003

 תעסוקה אקדמית ומינויים אקדמיים

 לימודי יסוד באוניברסיטת בר אילןמחלקה לבמחלקה לתנ"ך וב ב' ית הוראהעמ 2015-2020
 "ביטאון לענייני מקרא "מגדים:עורך  2010-2020
 במכללת יעקב הרצוג בגוש עציון לתנ"ךמרצה  2006-2020

 וכו' , הרצאות לקהל הרחבפעילות אקדמית, הרצאה בכנסים, ארגון כנסים

 The Mystery of Baal Peor: A New Reading ofבנושא:  IOSOTהרצאה בכנס  2019

Numbers 25 and 31 

 Will You Fool Him as One Fools Men?”: Can“בנושא:  EABSו SBLהרצאה בכנס  2018

God be Deceived according to Biblical Narrative? 

של  הרצאה בקונגרס העולמי השבעה עשר למדעי היהדות: "למה תתענו ה': מעורבותו 2017
 אלוהים בשקרים ובהטעיות בסיפור המקראי".

 אילן-מרצה ב"תנ"כי פתוח" ובקונגרס "בואי הרוח" באוניברסיטת בר 2014-2019
 מרצה )לעתים תדירות בהתנדבות( במסגרות שונות של לימוד תנ"ך בקהילה: 2010-2019

 צבי-בן יצחק מרצה במסגרת 'חוג התנ"ך בצריף הנשיא', יד 2014-2019 
 מרצה במסגרת ימי העיון בתנ"ך של מכללת הרצוג 2006-2019 

 ענייני מקראב youtubeב ות מקוונותהרצא 2015-2019

גלבוע, -תקוה, מעלה-ישיבתיים בתנ"ך )עתניאל, פתח-מייסד, מארגן ומרצה בכנסים בין 2005-2016
 :בהם מרצים ראשי ישיבות לצד חוקרי מקראשצורים ]עד סגירתה[, מחניים, שיח(, -עין

: "מלוכה וממשל במקרא"; 2015: "מבשרי אחזה אלוה: על גוף וגופניות במקרא"; 2016
: 2012: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"; 2013: "תורת הגמול ושאלת ההשגחה"; 2014

: "תופעת 2010: "בין ישראל לעמים במקרא"; 2011"בין אדם לאלוהים במקרא"; 
: "שיטת 2007והדרש בלימוד המקרא"; : "מקומם של הפשט 2009הנבואה במקרא"; 

 : "מקום התנ"ך בעולמנו הדתי".2005הבחינות של הרב מרדכי ברויאר ז"ל"; 

 Theהשתתפות בסדנה לחוקרים צעירים ובכנס של מכון הרצל בירושלים בנושא  2015

Question of God’s Perfection 

ומזימה: קריאה דינאמית  הרצאה בקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות: "זימה 2013
 בסיפור חטא בעל פעור".

 פרסומים, עריכה, כתיבה פופולארית

2019 "'Wisdom and Knowledge will be Given You': Annotated Anthology", in T. 

Ganzel et al. (eds.), The Believer and the Modern Study of the Bible, Boston 

2019, pp. 1-190. 

 1308 דף שבועי של אוניברסיטת בר אילן"מה בין שלוש עשרה מידות לעשרת הדיברות?",  
 .1-2)כי תשא תשע"ט(, עמ' 

 נ"ז )תשע"ח( מגדיםעריכה:  2018
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)שמות תשע"ז(, עמ'  1204 דף שבועי של אוניברסיטת בר אילן, טירון היה משה לנבואה"" 2017

1-3. 

 נ"ו )תשע"ו( מגדיםעריכה:  2016

הּו-ִמְצַרִים ְבָכל-ְוִהְתעּו ֶאת'" 2015 בהונאות בסיפור יציאת  השימושעל  –)ישעיהו י"ט, יד(  'ַמֲעשֵׂ
, אלון שבות בחג המצות: קובץ מאמרים על חג הפסח(, ךמצרים", בתוך: א' בזק )עור

 43-81, עמ' תשע"ה

", בתוך: י' ברנדס מוערת ' )דה"ב א', יב(: אסופת מקורותַהָחְכָמה ְוַהַמָדע ָנתּון ָלְך'" 
 , ירושליםבעיני אלוהים ואדם: האדם המאמין ומחקר המקראואחרים )עורכים(, 

 14-160, עמ' תשע"ה

 , תשע"המקור ראשון: מוסף שבתטורי פרשת שבוע לספר בראשית, עשר -שנים 

 , תשע"השבתון: פרשת קורח"שתי מיתות הראויות לקורח",  

 נ"ה )תשע"ד( מגדיםעריכה:  2014

 4, 1, תשע"ד, עמ' יש"ע שלנו: פרשת פינחסיפור אחד בשני חלקים", "ס 

 2013)עורך: י' פרג'ון(, ת"א  עד היום הזה: שאלות יסוד בלימוד תנ"ךעריכה: א' בזק,  2013

 נ"ד )תשע"ג( מגדיםעריכה:  

 , מקור מקוון:מעריב nrg"מלך או ראש ממשלה",  2012

http://www.nrg.co.il/online/11/ART2/430/981.html 

 נ"ג )תשע"ב( מגדיםעריכה: 
 נ"ב )תשע"א( מגדיםעריכה:  2011

 יהדות NRGטורים חודשיים באתר  2009
 525-489י"ג )תשס"ד(, עמ'  גלתשבע )חלק ב'(", -"קריאה ספרותית בסיפור דוד ובת 2004
 388-363י )תשס"א(, עמ'  גלתשבע )חלק א'(", -"קריאה ספרותית בסיפור דוד ובת 2001

 מלגות ופרסים

 פרס חורגין לעבודת דוקטור מצטיינת 2015
 לדוקטורנטים מצטיינים מלגת שופף 2013

 אילן לדוקטורטים מצטיינים -נשיא אוניברבסיטת ברמלגת  2010-2013
 מלגה ללימודי תואר שלישי של האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך 2012-2014

 מלגת סטרוכליץ 2004

 )לא אקדמיים( וספיםמקומות עבודה נ

 עתניאלבההסדר בישיבת  מרצה לתנ"ך 2001-2020
 מרכז גמלאי משרד החינוךמכללת מוריה: ך במרצה לתנ" 2014-2020
 מרצה לתנ"ך בישיבת אורות שאול 2018-2020

 מכון תורני לנשים )בקמפוסים שונים( – מרצה במת"ן 

 עציון-מרצה לתנ"ך בישיבת הר 2020
 "ך )בתוכניות שונות( במדרשת עין פרתמרצה לתנ 2011-2019

 מרצה לתנ"ך במדרשת יעוד 2014
 עוז-מרצה לתנ"ך בבית המדרש הגבוה לנשים במגדל 2010-2011
 עתניאלבההסדר כנית התנ"ך בישיבת ת ראש 2003-2010
 בישיבת הקיבוץ הדתי במעלה גלבועתנ"ך ל מרצה 2004-2006


