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 קורות חיים

 

Aמנחם בן שלום שם המרצה 

 פרטים אישיים: .1

     Aישראל    ארץ לידה   Aז מין             Aישראלית  אזרחות 

A דוא"ל yitzko@netvision.net.il 

 

 מקצועות הלימודים, שנות הלימוד(*A)פרט את שמות המוסדות,  השכלה גבוהה .2

 שם המחלקה  שנים תואר
 )תחומי הלימוד(

 שם המנחה + נושא התזה ם המוסדש

פרו'פ אהרון אופנהיימר, פרו'פ  אונ' תל אביב בית הספר למדעי היהדות ?@@8 דוקטורט
יהושע אפרון ]מנחה ראשי[. 

חסידים וחסידות בתק' בית שני 
 ובתק' המשנה

פרו'פ יהושע אפרון. סוגיות  אונ' תל אביב חוג להיסטוריה של עם ישראל <?@8 תואר שני
וריות נבחרות במסכת היסט

 אבות דרבי נתן

חוג להיסטוריה של עם ישראל  7?@8 תואר ראשון
 החוג לתלמוד

  אונ' תל אביב

 * נא לרשום את הנ"ל בסדר כרונולוגי.

 

 פרט עפ"י סדר כרונולוגי )כולל שנת שבתון(A תפקידים  בתחום האקדמי: .3

שם המסגרת /שם  שנים

 המוסד

תחום / נושא  מעמד/תפקיד

 יסוקהע

 דרגה אקדמית
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 פרט עפ"י סדר כרונולוגי )כולל שנת שבתון( *A השתלמויות מרכזיות: .4

היקף השתלמות  תחום השתלמות שם ההשתלמות שם המוסד שנים

 )שעות(

8@@7-  
8@@> 

 –סמינר מתקדם  ראשית הנצרות אונ' ת"א
 פרופ' יהושע אפרון

 שנים <ש"ש,  9

8@@9 - 
8@@< 

דיוני קולוקוויום  תלמוד  נוה שכטר
בדיסציפלינה של 

חקר התלמוד 
בהדרכת פרופ' שמא 

 יהודה פרידמן

 ש"ש 9
בריכוזים של 

 פעמיים בחודש.
 שנים :

 

 תעסוקה בתחום מערך החינוך.  5

 תחום/ נושא העיסוק מעמד/ תפקיד  שם המסגרת/ ביה"ס שנים

8@@? – 
9779 

משרד  המנהל לחינוך ערכי, 
 החינוך

-לימוד בית מדרשי  כןיועץ תו
תוכניות חינוכיות בבתי 
ספר תיכוניים. הנחיה 

 והכשרת מורים

977< –  
9788 

בית הספר גבעת גונן בירושלים 
 יסודי ותיכון 

יועץ אקדמי ומנחה 
 )בהתנדבות(

ליווי מורים וכניסה 
 לכיתות בית מדרש
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לם האקדמי/מערכת החינוך(  הרלבנטיים שירות במוסדות אחרים )פעילות מחוץ לעו .6 

 לעבודתך במכללה*

 תחום/ נושא העיסוק מעמד/ תפקיד  שם המסגרת/ השירות שנים

8@@; - 

 היום

 בית מדרש 'מעגל טוב'

פנים', בחבר בעמותת ']

 [להתחדשות לאומית 

מייסד, מלמד ויועץ 

אקדמי 

 )בהתנדבות(

א. בית מדרש להעמקה ובירור 

 –הות יהודית בשאלות ערכיות של ז

 ישראלית לבני נוער ומבוגרים. 

ב. העמדת דפי לימוד בית מדרשיים 

למסגרות שונות ולאתר רשת בתי 

 midreshet.org.il –מדרש 

 977> – 

 היום

בית המדרש של תנועת 

 השומר הצעיר

 ארצי

מנחה, מלווה 

ומלמד במערכת 

 הלימודים הפנימית

בית מדרש ארצי 

קבוע  לחברי 

תנועת הנוער 

 בהתנדבות()

ליווי והוראה בבית ]עד היום[ א. 

המדרש המרכזי לתנועת הבוגרים 

 ]אחרי שירות צבאי[. 

ליווי מנחים [ 9789]עד שנת ב. 

צעירים  והנחיית בית המדרש של 

 התנועה  בירושלים. 

מטרות בית המדרש להפיק וליצור 

תוכנית לימודים אינטנסיבית שממנה 

 נחצבים חומרים ותוכניות העשרה,

לפעולות עיוניות של תנועת השומר 

 הצעיר ברחבי הארץ. 

977@ - 

9788 

מלווה ויועץ  תנועת השומר הצעיר

 )בהתנדבות(

תכנית להשכלה אקדמית של בוגרי 

 התנועה.

 * נא לרשום את הנ"ל בסדר כרונולוגי.

 

 

 תפקידי הוראה במוסדות שונים: .7

 ללה ומחוצה להAרשימת הקורסים שלימדת בשלוש השנים האחרונות במכ

שנת  
 הלימודים

מספר שעות  שם הקורס
בשנת 

 הלימודים

קורס 
 משותף/אישי

  –אופי הקורס 
 שיעור/ סמינר וכו'

תפקידי 
הוראה 

בתוך 
 המכללה

. סמלים ומיתוסים 8 תשע"א
 בתרבות ישראל החדשה

 .התפתחות ההלכה9
. תובנות חינוכיות בהגות :

 היהודית  המודרנית
 מר. הנחיית עבודות ג;
 . חגי שראל>

 שעה
 

 שעה
שעה 

 )אפקטיבית(
 שעה
 שעה

 אישי
 

 אישי
 אישי

 
 אישי
 אישי

 מקורות שיעור
 

 שיעור
 שיעור מקורות

 
 הנחיית תוכן

 שיעור

. סמלים ומיתוסים 8 תשע"ב
 בתרבות ישראל החדשה

 .התפתחות ההלכה9

 שעה
 

 שעה

 אישי
 

 אישי

 מקורות שיעור
 

 שיעור
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. תובנות חינוכיות בהגות :
 היהודית  המודרנית

 . הנחיית עבודות גמר;
 וא למחשבת המקראמב. >

שעה 
 )אפקטיבית(

 שעה
 שעה

 אישי
 

 אישי
 אישי

 שיעור מקורות
 

 הנחיית תוכן
 שיעור

. סמלים ומיתוסים 8 תשע"ג
 בתרבות ישראל החדשה

 .התפתחות ההלכה9
. תובנות חינוכיות בהגות :

 היהודית  המודרנית
 . הנחיית עבודות גמר;
 גים ומועדים. ח>

 שעה
 

 שעה
 שעה 

 
 שעה

 שעתיים

 אישי
 

 אישי
 אישי

 
 אישי
 אישי

 מקורות שיעור
 

 שיעור
 שיעור מקורות

 
 הנחיית תוכן

 שיעור

מכללה ה
האקדמית 

 אחוה

 תשע"א
 תשע"ב
 תשע"ג

תולדות עם  .1
 ישראל  בתקופת בית שני.

תולדות עם  .2
 ישראל בתקופת המשנה

יהדות מול נצרות  .3
 בתקופת הגאולה

מותה קווים לד .4
של החברה ביהודית 

 בתקופת המשנה

 שעה 
 

 שעה 
 

 שעתיים
 

 שעתיים

 אישי
 

 אישי
 

 אישי
 

 אישי

 שיעור מבוא
 

 שיעור מבוא
 

 שעור מקורות
 

 שיעור מקורות
 

 * יש לצרף שתי ביבליוגרפיות מתוך הקורסים שלימדת במכללה.

 

 . תובנות חינוכיות בהגות היהודית בעת החדשה1
 

 רשימה ביבליוגרפית

 ריאת חובה:ק

 . ירושליםA מאגנס.על יהדות וחינוך(. ==@8אורבך, א' )

 . ירושליםA מוסד ביאליק.בסוד שיח: על האדם ועמידתו נוכח ההוויה(. :<@8בובר, מ' )

 . תל אביבA עם עובד.נתיבות באוטופיה(. :?@8בובר, מ' )

 . ירושליםA מוסד ביאליק.הפילוסופיה של היהדות(. :>@8גוטמן, י'  )

 . תל אביבA ספרית הפועלים.שפינוזה וכופרים אחרים(. ??@8ובל, י' )י

 . ירושליםA הספרייה הציונית.מסות ומחקרים –לאומיות יהודית (. :?@8כ"ץ, י' )

 . ירושליםA אקדמון.אמונה, היסטוריה וערכים(. 9?@8ליבוביץ, י' )

 (. ירושליםA כתר. יהעם, ארץ, מדינה )יהדות, היסטוריה ואקטואל(. 8@@8ליבוביץ, י' )

 . ירושליםA מאגנס.שיחות עם פיליפ נמו –אתיקה והאינסופי (. =@@8לוינס, ע' )

 . תל אביבA מסדה.כתבים קטנים בעיניני יהודים ויהדות –(. ירושלים <<@8מנדלסון, מ' )

 . ירושליםA מוסד ביאליק.כוכב הגאולה(. 7<@8רוזנצווייג, פ' )

 אביבA עם עובד.-. תלבות יהודית מודרניתלקראת תר(. >@@8שבייד, א' )

 

 קריאת רשות:

 . תל אביבA ספרית הפועלים.שפינוזה ומושג היהדות: תפיסה וגלגוליה(. :?@8לוי, ז' )

 . ירושליםA מאגנס.עיונים בפילוסופיה של עמנואל לוינס –האחר והאחריות (. <@@8לוי, ז' )

 .ירושליםA מאגנס.פראנץ רוזנצווייג כוכב מיעקב: חייו ויצירתו של(. ;@@8מאיר, א' )

 . תל אביבA יחדיו.הגותו של מרטין בובר –יעדים, צמתים, נתיבים (. >?@8סימון, ע.א. )
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 . ירושליםA שוקן.הפילוסופיה הקיומית של פראנץ רוזנצוייג(. :<@8פרויד, ר' )

 . ירושליםA מוסד ביאליק.ביקורת התבונה הטהורה(. <=@8קאנט, ע' )

 . ירושליםA מוסד ביאליק.ביקורת התבונה המעשית(. >?@8)קאנט, ע' 

 . ירושליםA מוסד ביאליק.נהריים: מבחר כתבים(. 8<@8רוזנצווייג, פ' )

 טעם והקשה: (. האם קיימת מסורת עצמאית של פילוסופיה יהודית? בתוךA 7<@8שבייד, א' )

 . רמת גןA מסדה.בימי הבינייםהמחשבה היהודית -פרקי עיון בספרות                           

 . תל אביבA עם עובד.היהודי הבודד והיהדות(. >?@8שבייד, א' )

 , :9,דעת  (, הפילוסופיה היהודית כן שאחד הזרמים בפילוסופיה של העשרים.@?@8שבייד, א' )

                           878 - 887. 

 שליםA מרכז זלמן שזר.. ירוהפניה לעבר היהדות המודרנית(. 9777שורש, י' )

 . תל אביבA עם עובד.עוד דבר(. =?@8שלום, ג' )

 . ירושליםA מוסד ביאליק.מדיני-מאמר תיאולוגי(. =<@8שפינוזה, ב' )

 . ירושליםA מאגנס.מאמר קצר על אלוהים, האדם ואושרו(. ?<@8שפינוזה, ב' )

Barrow, R., & Woods, R. (1988). An introduction to philosophy of education (3rd ed.). 

London: Routledge. 

Blumenberg, H. (1983). The legitimacy of the modern age. Cambridge, MA: MIT 

Press. 

Buber, Martin (1988), The Knowledge of Man: A Philosophy of the Interhuman 

(Trans. M.S. Friedman & R.G. Smith), Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press 

International.   

Cohen, R. A. (1994). Elevations: The height and the good in Rosenzweig and  

Levinas. Chicago: University of Chicago Press. 

Greenberg, Shimon (1986), 'Pluralism and Jewish Education' in: Religious 

Education, Jewish and Christian Religious Education, Vol. 81.  

Hand, S. (Ed.). (1989). The Levinas reader. Oxford: Basil Blackwell. 

Heslep, R. D. (1998). Identity crisis. Philosophy of Education.  

Hirst, Paul (1965). “Liberal Education and the Nature of Knowledge” in 

Philosophical Analysis and Education, (Ed. R.D. Archambault), London: 

Routledge.  

Levinas, E. (1981). Otherwise than being or beyond ethics. The Hague: Martinus 

Nijhoff. 

Levinas, E. (1993). Outside the subject. London: The Athlone Press.  

Hollins, T.H.B. (Ed.) (1984), Aims of Education, Manchester University Press,    

Manchester. 

Roth Klas and Gur-Ze’ev, Ilan (Eds.) (2007). Education in the Era of 

Globalization, Dordrecht: Springer. 
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 סמלים ומיתוסים בתרבות העברית החדשה. 2

 

 מרד מודרני, בתרבות העברית החדשהא. ישן מול חדש, מסורת במשבר, מסורת מול 

 קריאת חובה:

 רכב(. תל אביב A דביר.–)עמ' רטז כתבי ביאליקביאליק, ח"נ )תרצ"ח(. הלכה ואגדה. בתוךA כל 

(. ?@89–>899, ד' )עמ' כתבי ברנרברנר, י"ח )תשל"ח(. הערכת עצמנו בשלושת הכרכים. בתוךA כל 

 תל  אביבA הקיבוץ המאוחד.

 (. תל אביב A שוקן. 9;)עמ'  כל השירים(. אני מאמין. בתוךA  7>@8)טשרניחובסקי, ש' 

(. תל אביבA =99–@97, ח' )עמ' כתבי ברל כצנלסוןכצנלסון, ב' )תש"י(. הבלגה והתגוננות. בתוך 

 דבר.

 . תל אביבA שוקן. תמול שלשוםעגנון, ש"י )תשכ"ז(.                               

 . תל אביבA שוקן.רהשיעגנון, ש"י )תשל"א(.  

                              

 קריאת רשות:                              

  Aעמ' ש"פעל פרשת דרכיםאחד העם )תשי"ד( הגיעה השעה. בתוך( 'דביר. –, ב  Aתל אביב .)שפ"ד 

 )ע"מ קמו(. תל אביבA דביר. שירים( לבדי. בתוךA  <@@8ביאליק, ח"נ )

מ(. תל  –)ע"מ ל  מאמריםצ'בסקי(, מ"י )תש"ל(. שינוי ערכין שאלות והערות. בתוךA  בן גוריון )ברדי

 אביבA דביר. 

(. תל אביבA הקיבוץ ??;–=<;, ג' )ע"מ כתבי ברנרברנר, י"ח )תשל"ח(. בעתונות ובספרות. בתוך כל 

 המאוחד. 

 . תל אביבA שוקן.ןבחנותו של מר לובליעגנון, ש"י )תשנ"ד(.                               

 

 ב. חברה אזרחית, ליברלית וחילונית, ושורשיה הרוויזיוניסטים 

 קריאת חובה:

(. ירושליםA 7;8–?:8)עמ'  אנקראון על קטב העצבון(. הזכרת נשמות. בתוך <@@8גרינברג, א"צ )

 מוסד ביאליק. 

 ושליםA מוסד ביאליק.(. יר<87)עמ'  טור מלכא(. אהבה ליהודי הנבזים. בתוך <@@8גרינברג, א"צ )

(. ירושליםA מוסד ביאליק. @?)עמ'  הגברות העולה(. רעב בארץ ישראל. בתוך <@@8גרינברג, א"צ )

 (. ירושליםA מוסד ביאליק.7@)עמ'  הגברות העולה(. שירת המורדים. בתוך <@@8גרינברג, א"צ )

 תל אביבA מחברות לספרות.. יוחמד: חפה שחורה בארגמן שיריםהלפרין, א' )יונתן רטוש( )תשכ"ג(. 

 . תל אביבA  דביר.אהבת נשיםהלפרין א' )יונתן רטוש(  )תשל"ה(. 

היהודים )בצרוף מסה מאת אלכס -נסיון של פתרון מודרני לשאלת מדינת היהודים:(. <<@8הרצל, ת' )

 . ירושליםA הסוכנות היהודית. ביין(
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(. ירושליםA  מכון ;>–:;)עמ'  כתביםקי )עורך(, ז'בוטינסקי, ז' )תשי"ג(. כן לשבור. בתוך ע' ז'בוטינס

 ז'בוטינסקי.

(. 8=9–8>9)עמ'  כתביםז'בוטינסקי, ז' )תשי"ג(. על קיר הברזל. בתוך ע' ז'בוטינסקי )עורך(, 

 ירושליםA מכון ז'בוטינסקי. 

 )תרגם י' אלדד(. תל אביבA שוקן. לגנאולוגיה של המוסרניטשה, פ' )תשכ"ח(. 

 . תל אביבA דביר.  אוטואמנציפציהפינסקר, י"ל )תש"ט(. 

 

 קריאת רשות:

. תל אביבA הועד להוצאת כתבי כתבים נבחרים(. מגילת הסיקריקין. בתוך =@@8אחי מאיר, א' )

  אחימאיר.

(. ירושליםA ?>8–:;8)עמ'  לא אל לא מלך לא גיבור(. פנים אל פנים. בתוך <@@8גרינברג, א"צ )

   מוסד ביאליק.

(. ע' ז'בוטינסקי )עורך(, 9=–>>)עמ'  כתביםז'בוטינסקי, ז' )תשי"ג(. קלסתר פנים סוציאלי. בתוך 

 ירושליםA מכון ז'בוטינסקי. 

 )תרגם י' גולומב(. תל אביבA שוקן. דיוניסוס ואפולו(. 7@@8ניטשה פ' )

 . תל אביבA מחברות לספרות.שלח  ועט בידופורת, י' )תשמ"ט(. 

 , א' אמיר )עורך(, חיפהA שקמונה. אבשלום, כתבים ומכתבים(. 8<@8פיינברג, א' )

 . תל אביבA הוצאת העברים הצעירים.כתב אל הנער העברי(. :;@8רטוש י' )

 . ירושליםA דומינו. מעברי עד כנענישביט, י' )תשמ"ד(. 

 

 ג. חברה לאומית, משימתית וסוציאליסטית

 קריאת חובה:

(. תל אביבA עם =;8–<8. כרך א' )עמ' כתביםציון וטריטוריה. בתוך בורוכוב, ד"ב )תש"ד(. לשאלת 

 עובד. 

(. תל אביבA הקיבוץ =:=8–<9=8. כרך ד' )עמ' כתביםברנר, י"ח )תשל"ח(. עבודה או צבאיות? בתוך 

 המאוחד.

( תל 77@8)איגרת מינואר  אגרותברנר, י"ח )תש"ם(. מכתבו של י"ח ברנר לאורי ניסן גנסין. בתוך 

 A הקיבוץ המאוחד.אביב

(. תל @:8–899, כרך ג' )עמ' כתבי א"ד גורדוןתרפ"ט(. האדם והטבע. בתוך -גורדון, א"ד )תרפ"ה

 אביבA הועד המרכזי של מפלגת "הפועל הצעיר".

 (. תל אביבA דבר.9<9 – 8<9, א' )עמ' כתביםכצנלסון, כרך ב' )תש"י(. לאחד במאי. בתוך 

(. תל =;–:)עמ'  כתביםם ומדינת היהודים הסוציאליסטית. בתוך (. שאלת היהודי@:@8סירקין, נ' )

 אביבA דבר. 
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 קריאת רשות:

דרור, ר' )תשנ"ו(. הוא הולך ובא, מקרבנו הוא בא העברי החדשA על תרבות הנוער  –אלבוים 

 ( תל אביבA עם עובד. 89) אלפיים(. בתוך >:8–;87של העליות הראשונות )עמ' 

 . עם עובד. תל אביבA דיוקן –הצבר (. תשנ"זאלמוג, ע' )

 (. תל אביבA הקיבוץ המאוחד.>:?8–::?8מ' , ד' )עכתביםברנר, י"ח )תשל"ח(. מפנקס. בתוך 

 (. תל אביבA הקיבוץ המאוחד. @@<8–>@<8, ד' )עמ' כתביםברנר, י"ח )תשל"ח(. במקום נאום. בתוך 

, ד' )עמ' כתביםברנר, י"ח )תשל"ח(. ינתן דבר פועלי ארץ ישראל בידי פועלי ארץ ישראל. בתוך 

 (. תל אביבA הקיבוץ המאוחד. ;8?8–:8?8

(. ;=8 – 7;8, כרך ג' )עמ' כתבי א"ד גורדוןתרפ"ט( חשבוננו עם עצמנו. בתוך  –, א"ד )תרפ"ה גורדון

 תל אביבA הועד המרכזי של מפלגת "הפועל הצעיר".

 

 ד. פוסט מודרניזם ופוסט ציונות בזיקה לאקזיסטנציאליזם ציוני עכשווי

 קריאת חובה:

(. תל אביבA  ::8–>@)עמ'  לאשמה ולכפרה לכמה מולדת זקוק אדם. בתוך מעבר(. 9777אמרי, ז' )

 עם עובד. 

מכמן ד' )עורך( )תשס"ז(. 'פוסט ציונות' ושואה )ב(, הפולמוס הציבורי הישראלי בנושא ה'פוסט ציונות' 

 (. רמת גןA בר אילן. =8ומקומה של סוגיית השואה בו. מקראה, סדרת תשתיות למחקר )

 תוך עיתון דבר.. בלהיות יהודי(. ??.8.@9סמילנסקי, י' )

 . ירושליםA כתר. סיפור על אהבה וחושך(. :977עוז, ע' )

(. תל :99– =97( )עמ' <) אלפיים(. היסטוריה, היסטוריה שכנגד וסיפר. בתוך 8@@8פונקשטיין, ע' )

 אביבA עם עובד. 

וך (. גלות בתוך ריבונות, לביקורת 'שלילת הגלות' בתרבות הישראלית. בת:@@8רז קרקוצקין, א' )

 ( ירושלים.>>–:9)עמ'   ;, תיאוריה וביקורת

 

 קריאת רשות:

 ( תל אביב  עם עובד.@;; – 7>:, )עמ' היסטוריה, זיכרון ותעמולה(. <977גלבר י' )

, תל פוסט ציונות פוסט שואה, שלושה פרקים על הכחשה, השכחה ושלילת ישראל(. <977יקירה א' )

 אביב  עם עובד.

 , תל אביב עם עובד. יחידיםהתגנבות (. =?@8קנז י' )

 

 

 

 

 

 

 
 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%A0%22%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9D_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93
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 :לימוד שפיתחת כניותות .9

 

 

תחום התוכן שלה  שם התוכנית שם המוסד

 ומטרתה

 שנת 

 הפיתוח/

 תכ"ל

בתחום 

 מכללהה

אחווה 

המכללה 

האקדמית 

 לחינוך

מוסדות חברה, דרכי הנהגה,  

חינוך הוראה וצדק חברתי 

בזיקה לקהילה ודרכי 

תנהלותה. במקורות ישראל ה

קדומיםA   מקרא, ספרות חז"ל, 

 ופרשנות.

במסגרת התוכנית 

ללימודי אזרחות 

 לתואר שני.

 תש"ע

 

אחווה  

המכללה 

האקדמית 

 לחינוך

תובנות חינוכיות בהגות היהודית 

 המודרנית

הגות יהודית בתחומי 

החינוך והמחשבה 

 היהודית 

 לימוד בית מדרשי

 תשע"ב

 תכ"ל

מחוץ 

 למכללה

בית מדרש 

החלוצי 

זי המרכ

 לשומר הצעיר 

תרבות יהודית  תקומה ובניין–נס המרד 

וזיקתה לשאלות 

התרבות והחברה 

 הישראלית

 –תשס"ז 

 תשס"ט

המכללה  

 -החברתית 

 כלכלית

 –' ואתה את נפשך הצלת? '

-תפיסת עולמם החברתית

 כלכלית של חז"ל

זיקתם של מקורות 

ישראל לשאלות 

 חברה וכלכלה

 –תשס"ה 

תשע"א 

במספר 

 קמפוסים

 יזמתי במקרים מסוימים לבד ובאחרים עם שותפים - האם המועמד יזם או השתתף ביוזמה
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 :יוזמות שהמועמד הכין או השתתף בהן במכללה או מחוצה לה* .10

 

 

 המוסד/

המסגרת 

לפיתוח 

  היוזמה

תחום התוכן שלה  שם היוזמה

 ומטרתה

שנת 

הפיתוח/

 הפעילות

 יזם/חבר פורום

יוזמות 

ם בתחו

 המכללה

הצגת דילמות ערכיות  דילמות ערכיות קורס מצויינים

בתחומי חיים שונים 

בלימוד בית מדרשי 

 בתוכנית מצויינים

יזמתי  תשס"ז

השתתפתי 

 ולימדתי.

יוזמות 

מחוץ 

 למכללה

     7ראו טבלה 

פורום ספיר  מכללת ספיר 

 לחקר התרבות

עיסוק אינטר 

דציפלנארי בתחומי 

 התאוריה של התרבות

977? - 

 היום

 חבר פורום

 האוניברסיטה 

 הפתוחה

הפורום לחקר 

 הנצרות הקדומה

עיסוק בחקר הנצרות 

הקדומה ובזיקתה 

 ליהדות בת התקופה

9788 - 

 היום

 חבר פורום

 

 פרטים אחרים: .11

 אדם -פרטים אחרים של המועמד העשויים על פי השקפתו להשפיע על החלטתה של ועדת כח

 וAסגל אקדמי הדנה בעניינ

 פירוט והרחבה מהות הפעילות

 

 ) פרטים על פרסים מיוחדים, אותות הצטיינות, תפקידים ציבוריים, קשרי מחקר(A שונות .12

 שונות תאריך

 נא לרשום את הנ"ל בסדר כרונולוגי 
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 פרסומים מדעיים ואחרים של המועמד:  .13

 

 עבודת הדוקטורט: 8.:8

ופת המשנה, בהנחיית פרו"פ י' אפרון, פרו"פ א' אופנהיימר, חסידים וחסידות בתקופת בית שני ובתק

 .?@@8אפריל 

 

  ספרים שפורסמו:  9.:8

 , הוצאת הקיבוץ המאוחד.?977חסידות וחסידים בתקופת בית שני ובתקופת המשנה, 

 

  :ספרים בעריכת המועמד :,:8

 יהושע אפרון. עורך הוצאה מחודשת והוספת מבואות של הספרA חקרי התקופה החשמונאית מאת

 הוצאת הקיבוץ המאוחד.

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים: ;.:8

 . ==> – @9>. 'כל הגלות באה מבשר כשר', תעודה, אוניברסיטת תל אביב תשס"א, עמ' 8

 . 7<: – >;:. 'סיפור הדחת רבן גמליאל והמציאות ההיסטורית', ציון, ירושלים תשס"א, עמ' 9

  ספר היובל לישראל בן שלום,  –ר וחסידים אחרים', אוהב ישראל . 'לדמותם של רבי  פנחס בן יאי:

 . 9<; – 8;;אוניברסיטת בן גוריון, תשס"ה, עמ' 

'מתן צדקה של חסידים לאור אבות דרבי נתן נוסח א', תעודה, כ"ה,   אוניברסיטת תל אביב,   : .;

 .;@9-><9תשע"ב, עמ' 

אוניברסיטת תל  ,9789( סתו 897) , זמניםי'A תמונת ראמקורות התלמודייםוההברית החדשה '. >

 .@87 – 879ע"מ  מרכז זלמן שזר, –האוניברסיטה הפתוחה  –אביב 

 אביב, (8) , עיונים בחקר התרבות, שנתון ספיר לדיון וחקר התרבות'תרבות, הנחלה ומסירה'. =

 =>8-<89, ע"מ תשע"ב

לּוי,-כִּי -הערות נוספות לפסוק . < ים תָּ ְלַלת ֱאֹלהִּ , אוקימתא ]כתב עת אינטרנטי לחקר התלמוד קִּ

 ג[, תשע"בעריכת שמא יהודה פרידמן

? .1. Rabbi Hanina ben Dosa and his Hasidic Image, in Light of Talmudic Tradition 

(Yerushalmi v. Bavli, JCM Center, the Open University, Israel, 2015  

 

  מאמרים בעיתונות לא שפיטה: >.:8

 .  <? – ==(, עמ' :977) ;קשת החדשה מס'  ,)מסה ספרותית( . רשימות לקטלוג8

 . ?> – ?;(, עמ' ;977) <קשת החדשה מס'  ,)מסה ספרותית( . יומן דרכים9

 . <> – 7> עמ'(, 9779. תרבות יהודיתA האלמנט הנשכח בכלכלה, ארץ אחרת ):

The forgotten element, Eretz Acheret, (2003) .4   

 , הוצאת הקיבוץ המאוחד.=977)ספר לכבודו של מוקי צור(,  . שתי טיוטות, מענית הלב>
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 (.<977) 98. נכתב על נייר חשבון של מלצר )מסה ספרותית(, קשת החדשה =

 .<977. קניין פרטי, בין שיוויון לבעלות, פנים, <

 .?977, :9. אצל סבא, קשת החדשה ?

 

 :פרסומים פדגוגיים <.:8

 . <ראו טבלה מס' רוכים לבית המדרש 'מעגל טוב'. לימודים ע

 

 מאמרים שנשלמו אך טרם התקבלו: 

 

 2. Les sources Juives-Hassidiques du Sermon sur la montagne, le nouveau 

Testament et les sources talmudiques: une image inversee.  

  
  פעילות מחקרית ואקדמית נוספת

 קדמיםA עבודה בשלבים מת

 במלחמת יום כיפורים )ספר( . 77=. חטיבה 8

 . תלמידי חכמים ופרופסורים ביצירתו של עגנון, קובץ מאמרים )ספר(.9

 
 אקדמיים השתתפות כמרצה בכנסים

 
, הרצאה במליאת המחלקה להיסטוריה של 'חסידות וחסידים בימי בית שני ובימי המשנה. '8

 .:977 ,אוניברסיטת בן גוריון

, הרצאה בכינוס מדעי לזכרו של פרופסור דן אורמן אוניברסיטת 'לכסנדר מוקדון ומלך קצייאא.  '9

 .?977 ,בן גוריון

  .?977. 'הגדרת התרבות', מליאת פורום ספיר לחקר התרבות, :

 הרצאה על ספרה של נורית גרץ בשם זה, מליאת הפורום לחקר התרבות,  –.  'על דעת עצמו' ;

 9787 . 

 .9788ומרצה ביום עיון של האוניברסיטה הפתוחה המקרא בספרות הבית השני,  . יושב ראש>

. הרצאה ביום העיון לזכר 'הר למכתבי יצחק בער ליהושע אפרוןוצ - בער, גדליהו אלון ואפרון'. =

 .9789יהושע אפרון, אוניברסיטת תל אביב 

 
 
 

 

 


