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 קורות חיים

 דניאל וויצמן

 
 נתונים אישיים

 

 וויצמן דניאלשם: 

 82145871 מס. ת.ז:

 21764רחובות  1רח' יהלום  כתובת: 

 81-6568155: טל

 847-4584886: נייד

 dweicman@walla.com: דואר אלקטרוני

 

 

 השכלה

 

 קנדה.–מקראית, אונ' יורק  הוגיתואר שלישי, תיאול 7885תשס"ה 

 .8664תשנ"ו 

 

  אילן, רמת גן-תואר שני, תנ"ך, אונ' בר

 .8666תשנ"ד 

 

 כושר לכהן כרב עיר.

 .8668תשנ"א 

 

 תואר ראשון, משפטים, אונ' אוטונומה, מכסיקו. 

 ידין ירושלים. -יורה|| ידין–סמיכה לרבנות , יורה  8615תשמ"ה 

רמת גן,  -אילן-כללית ומדעי המדינה, אונ' בר ההיסטורי תואר ראשון, 8616תשמ"ד 

 ישראל.

 

 

 תעסוקה

 

קנדה ]מרצה בכיר למקרא  -שליח ההסתדרות הציונית העולמית בטורונטו   7884-7888

 .בבית המדרש למורים[

 רב מניין הצעירים של קהילת :בית אברהם יוסף, טורונטו, קנדה.   7884-7888

 תנ"ך, מכללת תלפיות, חולון.מרצה ל     8664-7886

 מכללת אורות קמפוס רחובות

 רב הכפר מקווה ישראל, חולון. 7888-8668

 רב ראשי ומנהל ביה"ס הקהילתי בעיר טיחואנה מכסיקו. 8668-8611
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 שפות ידיעת

 רמת שפת אם. -עברית

 רמה מצוינת. -אנגלית

 שפת אם. -ספרדית

 רמת שפת אם.-פורטוגזית

 שפת אם. רמת-לטינית

 רמת שפת אם.-יידיש

 

 פרסומים 

 

 מקרא

 , תשנ"ז.מורשתינו. רעיון המוות בספרות החכמה, 8

 ,תשנ"ח. מורשתינו. קווים מנחים בתוכחה החברתית הנבואית באמצעות מטאפורות, 7

 תשנ"ט. על הפרק,.ארון הברית בס' דה"י , 6

 טו. –. ]בהכנה[ קווים מנחים בנבואתו של ישעיהו ג יג 5

 ]בהכנה[ ניתוח אוצר המילים , הקשורות לרעיון המוות בספרות החכמה המקראית. .4

 

 הלכה ופילוסופיה יהודית

 , תשנ"ו.מורשתינוגר קטן ]על גיור של קטן שלא עלה למצוות[,  ן. בעניי8

 תשנ"ז.-, שבטאור תורה. בעניין של כהן שנמצא בן גרושה או חלוצה, 7

ה טהרה  וחיבור מים לעניין טומאה וטהרה ]פלפול פילוסופי .הוייה ע"י טהרה במעיין ובמקוו6

 תשנ"ז.–, תמוז אור תורההלכתי[ 

 תשנ"ח.-, ניסןאור תורה. במצוות כתיבת ספר תורה וברכת התורה ]דיון אקטואלי ומודרני[,5

 תשנ"ח.-, תמוזאור תורה. היסוד של האיסור להמית עובר ]דיון רפואי הלכתי[, 4

 תשנ"ח. -, אבאור תורהב, . בעניין עדות בכת1

 ., תשנ"טמורשתינומדרשי[, -.שני גדרים בתשובה ]דיון פילוסופי2

 , תשס"א.אור תורה.בעניין שלוחו של האדם כמותו, 1

 תשס"ז. -טבתאתרוג, .חכמת ישראל מול חכמת יוון, 6

 

 

 [ ספרים , ספרונים ]לועזית

Jinuj, Ed.Kadima, Mexico-1987. 

Hagada de Pesaj', Edl Kadima, Mexico 1987. 

 Rosh Hashana' analicis filosofico, Ed. Astral, Mexico1987 

Etz Haim Hi, Guia practica para el entendimiento de la Tora, Ed. Astral, 

Mexico 1987. 

La Tora una fuente de vida, Ed. Astral , Mexico 1987. 

Hanuca un triunfo sobre las fuerzas filosoficas, Ed. Astral, Mexico 1988. 
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Pensamientos sobre la Parasha, Ed. Astral, Mexico , 1988. 

Purim, el relato completo. Ed.Astal, Mexico 1988. 

 

 

 עברית  ]ספרים[

 , הוצאת ספריית בית אל, בית אל, תש"ס.החוויה היהודית

 ,שהר הוצאות ,רחובות, תשס"חוישם  דניאל אל לבו

 לועזית

 לועזית.–האלימות של האל במקרא 
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 קורות חיים
 נוולדמלכה ש

 
 נתונים אישיים

 : מלכה שנוולדשם
 8618: שנת לידה

 28288, מודיעין, מיקוד 78ח' יהודה ר כתובת: 
 .8455-114678, 822-2628167:טלפון

 shenvald@walla.co.il: דואר אלקטרוני

 
 השכלה

 
 דוקטורט בפילוסופיה יהודית באוניברסיטת בר אילן. 7887-7881
 תואר שני בהיסטוריה יהודית, טורו קולג'. 8666-7888

 כישורי הוראה, ופסיכולוגיה של התלמיד.קורסים שונים בחינוך לשפה,  7888 – 8668
 קורסים מתקדמים במוסיקה, האוניברסיטה הפתוחה. 8614-8611
 תואר ראשון בהוראת יהדות ומוסיקה, מכללה ירושלים לבנות. 8618-8615

 
 תעסוקה  
 

 יסודי במכללת 'תלפיות'.-ראש מסלול יסודי ומסלול על 7881 – 7882
למחשבת ישראל, והדרכה פדגוגית למתמחי תנ"ך במכללת מרצה לתנ"ך,  :7881 – 7884

 'תלפיות'. 
 מדריכה פדגוגית למתמחות תנ"ך, מכללת 'אפרתה' בירושלים. 7882 – 7884
 כתיבת ספר לתלמיד 'ויקרא', מטעם מכון הרצוג בגוש עציון. 7882 - 7881
 מנחה להוראת תנ"ך, אולפנה לאומנויות בירושלים. 7881
 מרצה לתנ"ך במכללת 'אוהלו', קצרין. 7884 – 7885
 השתלמויות למורים במחוז צפון. 7884 – 7885
 מנחת מורים לתנ"ך בבית הספר 'גולן', חיספין, רמת הגולן. 7884 – 7888
כתיבת שלושה ספרי הוראת תנ"ך באגף לתוכניות  -מדריכה ארצית  7888 – 8668

 לימודים, משרד החינוך, ירושלים.
 הוראה בבית הספר 'גולן', חיספין, רמת הגולן. 7888 –8617
 הוראת עברית באולפן האוניברסיטה העברית. 8617

 הוראת מוסיקה בבית הספר הממ"ד בג' מרדכי, ירושלים. 8618
 
 

 פרסומים: 
 שנוולד מלכה, 'ויקרא' לתלמיד, מכללת יעקב הרצוג, גוש עציון, תשס"ז )בהדפסה(. .8

, פילוסופית בימי הביניים-גר לפרשנות היהודיתמגילת רות כאתשנוולד מלכה,  .7
 .7884דיסרטציה, רמת גן, תשס"ה, 

 .7888, ירושלים, תורת הלשון של רמב"ן בפירושו לבמדברשנוולד מלכה,  .6

 (.66 – 4שנוולד מלכה, הצעות לפעילויות למידה במקרא בכיתה ג, ירושלים, תשס"א )עמ'  .5

  שלים תש"ס.שנוולד מלכה, שמות ללומדים בכיתה ג', ירו .4

 שנוולד מלכה, במדבר ללומדים בכיתה ד', ירושלים תשנ"ז. .1

 מסכת ברכות, בי"ס גולן, תשנ"ב. –שנוולד מלכה, אני לומד משנה  .2
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 קורות חיים
 צפורה עצמון

 
 נתונים אישיים

 : עצמון צפורהשם
  121888-1: מס.ת"ז

 : ישראלמקום הלידה
 68.88.51: תאריך הלידה

 ד.נ אפרים 781ת.ד.  71ל דוד : אלקנה רח' מגדכתובת
   86-6616868:   מס. טל. בבית
  8457888886: מס. טל. נייד

  yozi.atzmon@gmail.com: דו"אל
 

 השכלה
 

    Jewish Theological Seminary of America  -תואר שלישי  7885
מקרא בספרות האגדה: תפקידן   נושא עבודת הדיסרטציה: "נשי   

 שם במקרא ובספרות האגדה" -ההיסטורי של נשים נכריות, עלומות
 בהנחייתו של פרופ' חננאל מאק. 

 
   ”Touro-College  “Intelectual  Juish Studies –תואר שני  8665

 נושא עבודת התיזה: "מעמד האישה בשורות האצ"ל והלח"י"  

 
אילן בחוג המשולב למדעי היהדות -ברסיטת בראוני –תואר ראשון  8668

 בהצטינות
 מקצוע ראשי: תנ"ך+תושב"ע+ספרות

 מקצוע משני: לימודים ביבליוגרפיים וספרנות  
 

 מורה בכירה סמינר "תלפיות" ת"א 8627
  
 מילגה מטעם הנהלת "מצודת זאב ז'בוטינסקי". - 8665

 
  

 תעסוקה
 

 בחוג לתנ"ך במכללת "תלפיות"מרצה  –מכללת תלפיות ת"א  9188-3192
 מדריכה פדגוגית להוראה כוללת ביסודי                                          
מדריכה פדגוגית דיסציפלינרית להוראת תנ"ך       

 בחט"ב  
 מרכזת פרויקט מורים עולים     
 מוריםראש המרכז להשתלמויות      
 מרכזת לימודים אקדמיים     
 החוג לתנ"ךראש      

מרצה להוראת מתודיקה בלימודי היהדות להסמכת מורים מטעם משרד  9111-3111
 החינוך

 ו וחברה בצוות ניהול. -מחנכת כתות ה –ביה"ס יסודי ממ"ד אלקנה  9181-9111

mailto:yozi.atzmon@gmail.com
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 מאמנת  של סטודנטיות ממכללת "אורות"-מורה
 King Davidיסודי -בביה"ס יסודי ועל –שליחות מטעם הסוכנות היהודית  9183-9182

School  .מנצ'סטר אנגליה. הוראת יהדות ומקצועות העברית 
 

ו.  ניהול ספריית -מחנכת כתות ה –ביה"ס יסודי ממ"ד "אלומות ת"א  9111-9181
 חברה בצוות ניהול.. ביה"ס ובניית פרויקטים ייחודיים בביה"ס  ובקהילה

 ח -תות המחנכת כ  -ביה"ס יסודי ממ"ד "רינתיה"  9112-9111
 
 

  כתיבה
 שותפה בכתיבת חוברות עבודה לתלמידים בנושא  "הבנת הנקרא במקרא".

 שותפה לכתיבת ספר המסלול )יסודי וע"יס( במכללת "תלפיות"
 

 תפקידים
 

מרכזת המחלקה לכתות עולים חדשים )גננות, מורים למתמטיקה, לאנגלית  8668-8664
 ולמוסיקה( במכללת "תלפיות"

 אש המרכז להשתלמויות ולימודי המשך במכללת "תלפיות"ר 8664-7888
 חברה בפורום "מרכזי השתלמויות"

 מרכזת לימודים אקדמיים במכללת "תלפיות" 7888-7886
 ראש החוג לתנ"ך

על" ובפורום -מרכזת פורום "מרכזים אקדמיים" במופ"ת  וחברה ב"פורום 7881-7887

 צוות חשיבה בתנ"ך".
 

 
         

 מחקריםהרצאות ו
  הרצאה בנושא "הבנת הנקרא במקרא" בכנס ארצי של מנהלי החמ"ד שנערך במכינה

 שמואל. ההרצאה הוזמנה ע"י המפקח ד"ר יחיאל שרמן.-בגבעת
 מעמד האישה  :לתולדות הישוב בנושא ההרצאה מוזמנת באוניברסיטת חיפה הקתדר"

 בשורות האצ"ל והלח"י". 
 ים נכריות עלומות שם במקרא ובספרות הרצאה בנושא "תפקידן ההיסטורי של נש

 אילן.-האגדה" בקולוקוויום המחלקתי בבר

  עריכת מחקר בנושא "שילוב תקשוב בהוראת תנ"ך" בשיתוף עם פרופ' מנחם כהן
במשך אילן באמצעות תוכנת "הכתר". )מחקר אורך -מהמחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר

 (. שלש שנים
  "שבע. -במכללת אחווה בבארהשתתפות בכנס "החינוך במבחן הזמן 
  .השתתפות בקונגרס העולמי הארבעה עשר למדעי היהדות בירושלים 
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 קורות חיים

 בלהה אדמנית

 

 נתונים אישיים

 בלהה אדמניתשם: 

 8647תאריך לידה: 

 48148868מס. ת.ז: 

 גילה ירושלים  446988תירוש כתובת: 

 845-2788511,  87-1211628מס. טל.: 

  admanit@talpio.ac.il כתובת דו"אל:

 

 השכלה

 אבי -תואר ראשון, הפרעות בתקשורת,  אוניברסיטת תל 8621

 תואר שני בחינוך, האוניברסיטה העברית ירושלים 8661

 ביה"ס למנהיגות חינוכית 8661

 ה העברית ירושליםלימודים לקראת תואר שלישי בחינוך האוניברסיט 8661-7886

 

 תעסוקה

 הוראה וחינוך בתיכון הדתי בשפיר 8618-8614

 הוראה וחינוך בתיכון "פלך" ופיתוח תוכנית לחינוך לחיי משפחה 8614-8661

 שליחות חינוכית בקנדה 8668-8667

 הקמה וריכוז של המרכז ללימודי האישה והמשפחה במכללת "תלפיות" 8661-7886

 מכללת "תלפיות" ובמכללת "הרצוג"הוראה ב 8661-7886

 

 

 פירסומים

יחידת לימוד "סדר נשים" בשיתוף עם נאוה וסרמן, בהוצאת המרכז  7884

 ללימודי האישה והמשפחה, מכללת "תלפיות"

 יחידת לימוד ניסיונית "סדר נשים" , מכללת תלפיות ומכון מופ"ת 7884

בשיתוף עם אסתר בראל, יחידת לימוד "אישה וחברה במעגל השנה"  7884-7881

 בהוצאת המרכז ללימודי האישה והמשפחה, מכללת "תלפיות"

 

mailto:admanit@talpio.ac.il


8 

 

 
 חיים קורות
קאפחדוד   

 
 

 אישיים נתונים
  

 דוד קאפח     :שם
 19/6/1970 לידה:  תאריך

 027798842     ז:.ת

 סבא כפר ,ב 6 התותחנים 'רח   :כתובת
 09-7672129 :: טלפון

 052-5572660 ::  יידנ 

kapach14@gmail.com:  אלקטרונידואר:  
 

 השכלה
 

 ללימודים היחידה ,ותרבות לפרשנות בתוכנית במסגרת שלישי תואר 3199
 ,בינתחומיים
 .זהר צבי פרופסור בהנחיית גן רמת ,אילן בר אוניברסיטת

 
 ללימודים היחידה ,ותרבות לפרשנות תוכנית במסגרת שני לימודי תואר 3113-3111

 ,בינתחומיים
 .גן רמת ,אילן בר סיטתאוניבר

 
 סיום).גן רמת ,אילן בר אוניברסיטת ,פה שבעל בתורה שני תואר לימודי 9111-9111

 (בהצטיינות
 

 .ירושלים ,ליפשיץ מכללת ,ע"בתושב הוראה תעודת 9111
 

 גן רמת ,אילן בר אוניברסיטת, וכלכלה בפסיכולוגיה ראשון תואר  9111
 נתיב" עקיבא-בני בישיבת ביולוגית-תהריאלי במגמה בגרות תעודת 9188

 .ירושלים,"מאיר
 

 
 
 

 צבאי שירות
 :בתפקידי החינוך בחיל 1991 אוקטובר 1988- אוקטובר

 מנהיגות סדרות רכז 

ירושלים חינוך במרכז תאום קצין עוזר 
 

 תעסוקה
 

 .תלפיות במכללת הוראה 3199-3191
 

 הפתוחה יטהבאוניברס  "תימן יהודי"   בקורס הוראה 3191-3193
 

 "שרות קהילות" בארגון פיוט קבוצת מנחה 3111-3111
 

 .רעננה ,בתיה כפר ,ע"ותושב ך"לתנ ומורה יב-ז בכיתות מחנך 3111-3193
 

 .רעננה ,ו"ביל ס"בבי ו -ה בכיתות מחנך 9111-3111
 

 .ירושלים , "לדוגמא" ס"בי ,ו ביתה לתלמוד ומורה ה כיתה מחנך 9111-9111
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 שפות

 
 אם שפת עברית

 גבוהה ברמה אנגלית
 בסיסית ספרותית ערבית

 
 כנסים

 
 והאוניברסיטה צבי-בן יצחק יד ושל במזרח ישראל קהילות לחקר צבי-בן מכון של בכנס הרצאה
 2007 ) ) ח"תשס בכסלו י  ".קאפח יחיא הרב של ופועלו דמותו " בירושלים בנושא: העברית

 
 "קדמתה"  מרכז בכנס  "משתנים בתנאים הסב של בדרכו המשכיות – קאפח יוסף הרב "הרצאה

 העברית והאוניברסיטה צבי-בן יצחק יד,במזרח ישראל קהילות לחקר צבי בן מכון שליד
 ה"כ " הסובבת בחברה וספרד המזרח יהודי -החוחים בין כשושנה" : ההרצאה נושא בירושלים

   2009  )בפברואר (19  ט"תשס בשבט
 

  בכנס  "רדאעי יחיא שלם של בשיריו שסביבם לחברה תימן יהודי של םיחס השתקפות "הרצאה
  2009 ) במאי 86) ט"תשס באייר ה"כ  "ובפיוט בשירה ישראל ארץ -וכיסופים נופים"
 

 ".הלוי רצון של בשיריו ונופיה ישראל -ארץ" : בנושאהרצאה 
 

 – ת"עמדו" :בנושא ,הותור מדינה ,עם – ת"עמדו, אורות מכללת של מחקרי -מדעי בכנס הרצאה
 מוצא -גירושין": ההרצאה נושא  2010  )במאי 10) ע"תש אייר ו"כ   "הסערה בעין המשפחה

 ."שכתב הדין פסקי לאור קאפח יוסף הרב של דעתו? אנושי מעשה או אחרון
 

 הרב של יחסו :" ההרצאה נושא .אילן בר באוניברסיטת  "תימן יהודי " בינלאומי בכנס הרצאה
 86  (א"תשע בחשוון א"י  "פה בעל עדויות מול מכתיבתו רשמים -לחילוניים  פחקא יוסף

 (2010  באוקטובר
 

 מאמרים
 .ח"התשס , 35-31 ,ה ,ליוסף מסורה ,"קאפח יוסף הרב של דין פסקי לאור משפחה ערכי "

 .אפיקים ,"למותב חבריו ובדברי קאפח יוסף הרב של דינו בפסק עיון -ילדים מזונות "
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 חיים קורות
 מאיר מרדכי

 
 

 אישיים נתונים
 

 מאיר מרדכי : שם

 028057941: ז.ת .מס

 04/09/70 :: לידה .ת

 .שמואל גבעת 49 הנשיא  :כתובת

  : mayermt@gmail.com : אל"דו כתובת
 0523375620    035325111 .:  טלמס. 

 
 

 השכלה
 

 אילן בר אוניברסיטת – תלמוד – ושלישי תואר 3111
 

 אילן בר אוניברסיטת – תלמוד – שני תואר 3119
 

 ליפשיץ ממכללת הוראה תעודת 3111
 

 אילן בר אוניברסיטת – יהודית ופילוסופיה פסיכולוגיה – ראשון תואר 9111
 

 
 תעסוקה

 
 מרצה -תלפיות מכללת 3118-3191

 
 (לתורה הגבוה המכון + יסוד לימודי) אילן בר אוניברסיטת 3111-3111

 
 (לתורה הגבוה המכון + יסוד לימודי) אילן בר אוניברסיטת 3111-3111

 
 רעננה בתיה כפר ת"אמי טכנולוגי מדעי תיכון 3111-3111

 
 
 

 עיון וימי בכנסים הרצאות
 

 י"ע ומפורשים מנוקדים משנה סדרי ששה  "יולי, עשר הארבע היהדות למדעי העולמי הקונגרס
 להוצאה שנה וחמש שבעים במלאות ביאליק של הנשכח למפעלו קווים – ביאליק נחמן חיים
 ."לאור

 
 פרסומים

 
 מאמרים

 .41-52   עמ ,א"תשנ , 37 ,לסייפא מספרא" בהלכה המאסר".

 .56-59  עמ  , 40 ,לסייפא מספרא" חטאים ידי על התעלות"

 41 ,לסייפא מספרא "ערבית תפילת של מהותה אחר להתחקות ך-מניח איני ומר בבגדו כאוחז"

 .96-104 ' עמ ) ב"תשנ)
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 ,ד"תשס 46 ,לסייפא מספרא "ם"הרי חידושי עצמה מהמצווה יותר גדולה למצווה שההכנה"

 .167-175  עמ .

 .77-99  עמ ,ס"תש ט ,אקדמות" ,השואה לזכר קינות – הגוויות בתהום הבכיות נא זכור"

 אהבה בר אדא רב במעשה עיון :מאיסור למונעו מנת על חברו ממון להזיק לאדם מותר האם"

 .227-245  עמ ,ב"תשס יג ,מגל ,א"כ ברכות

 .77-99  עמ ,ג"תשס יח ,סידרא ,"אור ראה שלא הספרותי מפעלו :דנציג אברהם הרב"

 .קלח-קיט  עמ ,ג"תשס  2 ,כנישתא "  זכה' תפילה על"

 14 ,צהר ,"המערבי הכותל שחרור עם מסלונים ר"האדמו שיחת-'הנפלאות ועל הניסים על'"

 81-88. 'עמ ,ג"שסת

 .27-37  עמ ,ה"תשס ג מה ,המעין ,"התפילה נוסח על והשלכותיו האישה של איבריה מניין"

 טז ,ישורון ,"רוזנבאום ליטש משפחת ורבני רבינוביץ נטע נתן רפאל הרב קשרי על הערה"

 .תתלו-תתלג 'עמ ,ה"תשס

 .74-81  עמ ,ו"שסת ד מו ,המעין " ,שמש צבי סנדר לרב 'ברכות מסכת מפורשת משנה"

 "הירח על הנחיתה בעקבות' בך לנגוע יכול ואיני'  הביטוי את לשנות גורן הרב הצעת על הפולמוס"

 . 213-221 עמ ,ו"תשסט,  ,אגדה  דרך

 73-85 . עמ ,ו"תשסא,  מו ,המעין" ,מפורשת משנה' פירוש"

 ד"מ ז"פ כלאים ותמשני של איחודן לפשר :קבלית ולרמיזה למדני למהלך שנהפכה סופר טעות"

 .41-51  עמ ,ז"תשס ,מ מאיר :עורך ,אילנות " ה"ומ

 'עמ ,ז"תשס יח ,ישורון ,"וכתביו תולדותיו ':ישראל תפארת' אבי ,ליפשיץ ישראל בן גדליהו הרב"

 .תתכג-תתד

 .43-56  עמ ,ז"תשס יד ,נטועים ,"פרשנית הכרעה כפעולת המשנה פיסוק"

 ",גלנטי נ"א לרב 'והמשנה המדרש' הספר על "אור יפיץ שרא צדדי רעיון איזה במשנה לתלות"

 .77-83  עמ ,ז"תשס ג מז ,המעין

 'עמ ,ח"תשס ב ,מח ,המעין ,"סלונים חסידי אצל לשואה זיכרון ליום שהפכה ר"האדמו הילולת"

85-95. 

 'מע ,קלב ,סיני ,הלוויה בזמן הנפטר זכויות את המזכירים בחפצים שימוש – 'צדקך לפניך והלך'"

 .קטז-ק

 .105-123  יט ,ד"חב פרדס ,"הרבי של הפרשנית בדרכו פרק בדיוק היא המשניות חלוקת שגם"

 .ישורון ,"ומשמעותה מברטנורא ב"הרע בפירוש הקצרה ההלכתית הפסיקה"

 .המעין "במשנה הומוגרפיות מילים של בניקודן הפרשני הממד"

 היה ומיכאל :בתוך "השואה על ל"זצ ברזובסקי נח שלום הרב מסלונים ר"האדמו של השקפתו"

 191-220  עמ ,ד"תשס אשדוד ,גסטפרויינד  'וא בנימין  'א :בעריכת ,סיטבון מיכאל  'ר של . לזכרו

 

 בספרים פרקים

 ,שמואל גבעת ,א ,ריבית שיעורי ,רפאל הרב שטרן :בתוך "רעיוניים צדדים – עיסקא היתר"

 8-23. 'עמ ,ב"תשס
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-449  עמ ,ו"תשס, יהודי עבר במשעולי :בתוך  "עמלק כאל הנאצית לגרמניה ההתייחסות על"

461. 

 שירה, עורך מאיר 'מ : בתוך "ד"תרע תשובה לשבת  'משמואל שם' ה דברי – 'תשובה שבת ענין'"

 ,ט"תשס שמואל גבעת ,שמואל -גבעת חדשה שירה קהילת רב קראוס יצחק הרב לכבוד .- ליצחק

 .79-85  עמ

 ספרים

 .ג"תשס ירושלים ,השואה לזכר באב לתשעה קינות :הצעקות ורעש הנאקות זכור
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 חיים קורות
 הלד שרה

 
 

 אישיים יםנתונ
 

 שרה  הלד     :שם

 5128754-8 ::  ז"ת.מס
 ישראל :הלידה מקום

 27.4.1952: הלידה תאריך

 49553  תקוה-פתח , 14 כהן חיים רחוב   :כתובת
 03-9224490 :.:טל

  052-4295432    : נייד

  : saraheld@macam.ac.ilדו"אל: 
 

 השכלה
 

  – ”Touro-College “Graduate School of Jewish Studies תואר שני
-1945 פולין  "האמונית" הפליטה שארית הצלת :התיזה עבודת נושא
1946 

 
 הבהצלח היהדות למדעי המשולב בחוג אילן-בר אוניברסיטת תואר ראשון

 ספרות + ך"תנ + ע"תושב :ראשי מקצוע
 וספרנות ביבליוגרפיים לימודים :משני מקצוע

 
והוראת  הדרכה, חינוך במקצועות ת"במופ מקצועיות השתלמויות השתלמויות

 .השואה
 

 אביב-תל "שרנסקי"סמינר  מורה בכירה
 

 תקוה-פתח ,יעקב תיכון בית ת. בגרות
 

 
 תעסוקה 

 
 –תתלפיו מכללת 9111-3191

 ביסודי כוללת להוראה פדגוגית מדריכה
 ביסודי ך"לתנ דיסציפלינרית פדגוגית מדריכה

 הרך והגיל יסודי ס"בבי ך"תנ להוראת מרצה
 תורני(-עדכני-" )דידקטי"דעת הפדגוגי המרכז את ומרכזת מנהלת

 
 לוינסקי ממכללות סטודנטיות - לפולין משלחות פרויקט מרכזת

 תלפיות ומכללת
 

 ,ע"לתושב מורה – ברק בבני "ויינשטיין בית" לבנות מקצועי תיכון 9111-3111
  .יחידות 3 ע"לבגרות בתושב מגישה

 ספר לבתי החינוך במשרד ישראל לתרבות מטעם המחלקה מדריכה 9111-3119
 ממלכתיים

 ס"ביה ספריית וניהול ,ו-ג כתות מחנכת – תקוה-פתח "יבנה" ד"ממ 9182-9111
 לסטודנטיות מאמנת מורה  .ס"בביה ודייםייח ובניית פרויקטים

 ומכללת אורות תלפיות ממכללת
9189-9183 Jewish Independent School, London 

 לאנגליה היהודית הסוכנות מטעם שליחות 
 . הקודש לימודי ומרכזת העברית ומקצועות יהדות הוראת

 ד-ג כתות מחנכת – תקוה-פתח "יבנה" ד"ממ 9118-9181
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-ועל יסודי ,יהודי ס"ביה– היהודית הסוכנות מטעם ב"בארה שליחות 9111-9111
 יסודי

 .Albany N.Y – ובעברית ביהדות קורסים .אולפן ומנהלת מחנכת

Jewish Day School 
 

 
 ו-ג כתות מחנכת - "חדיד ד"ממ יסודי ס"ביה 9113-9111

 
 

 פרסומים
 :כללהבמ הפדגוגית המרכזייה במסגרת למידה וחומרי פרסומים הכנת

 "מספרות נוכיות"ח– חנוכה
 "המגילה הוראת" – פורים

 "עתיקות הגדות דרך מסע"– פסח
 "המשפחה" -בשבט ו"ט

 .החגים לקראת שיעורים להכנת עזר חומרי המכילים תקליטורים בניית
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 חיים קורות
 בורנשטיין אריה

 
 אישיים נתונים

 
 אריה בורנשטיין :שם

  : 5195904-7 ז.ת
 15/08/53   ג"תשי אלול ד  :לידה תאריך
 ישראל :לידה מקום

 44859 ן  שומרו צפון .נ.ד ,שומרון שבי :כתובת
   09-8841750         052-3869990:  טל

  aryeb1@gmail.com ; borns@macam.ac.il  דו"אל: 
 
 

 השכלה
 

 ישראל ארץ לימודיל המחלקה אילן-בר מאוניברסיטת שלישי תואר ( 2005 ) ה"תשס
 .וארכיאולוגיה

  "עמרי בית בימי ישראל ממלכת" :המחקר נושא
 רייני פ"א :המנחה

 
 .ישראל ארץ ללימודי המחלקה אילן-בר מאוניברסיטת שני תואר ( 1992 ) ב"תשנ

 ,שני בית ,המקרא בתקופות מנשה בארץ וכלכלה מנהל" :התיזה נושא
 "משנה ותלמוד

 רייני פ"א 'ופרופ ספראי 'ז 'פרופ :המנחים
 

 והחוג לארכיאולוגיה החוג אביב -תל מאוניברסיטת ראשון תואר ( 1982 ) ב "תשמ
 כולל) לגיאוגרפיה

 (ישראל לתולדות בחוג חלקיים לימודים
 37200 .מס.  הוראה רישיון בכיר מורה

 
 

 תעסוקה
 

 כללהמ -כיום "יעקב "מורשת במכללת  שני לתואר קורסים הוראת היום 3111-31191
 ישראל". אורות"עם  מאוחדת

 הארצי הספר בית של דרך למורי בקורסים סיורים ומדריך מרצה 3111-3191
 .ירושלים-לנדר דרך ארץ" מכון"ו לתיירות

 
 מורים השתלמויות וריכוז ישראל-ארץ ולימודי ך"תנ מקצועות הוראת 9111-3191

 .חולון ,"תלפיות" האקדמית במכללה - בנושאים אלה
 

 הארץ לידיעת אבשלום מכון' של שונים בקורסים סיורים והדרכת הוראה 9111-3191
 .תל אביב 

 ההתמחות במסגרת אלקנה "ישראל "אורות האקדמית במכללה הוראה 9113-3191
 .ביהדות כללי סמינר כולל – ישראל -ללימודי ארץ

 
יעקב"  ת"מורש במכללת המקרא תקופת של היסטורית גיאוגרפיה הוראת 9119-3191

 ישראל. אורות עם מאוחדת כיום מכללה
 יהודה במכללת אילן בר אוניברסיטת של האקדמית בשלוחה הוראה 9119-3112

 ישראל -ארץ ללימודי המחלקה במסגרת ,ושומרון
 

 תיכונית וישיבה פינס כפר אולפנא)  תיכוניים ספר בבתי לבגרות הוראה 9182-9111
  גיאוגרפיהu.ישראל-ארץ לימודי( שומרון קרני

 .ושומרון יהודה מכללת של המכינה במסגרת הוראה 9181-9112
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 .אילן בר באוניברסיטת ישראל-ארץ ללימודי במחלקה הוראה עוזר 9111-9182
 

-ארץ ולימודי מדרשה ליהדות שומרון במדרשת ומדריך חינוכי מנהל 9181-9188
 .החינוך במשרד תורנית לתרבות מטעם האגף ישראל

 
 
 
 מחקר ומענקי לגותמ
 

 .ט"תשמ צבי בן יד" מטעם שני לתואר מלגה   .1
 ולהשתלמות להכשרה האגף מטעם אחת לשנה הוראה משרת של בהיקף מיוחדת מחקר מענק  .2

 .(ס"תש – ט"תשנ) החינוך במשרד הוראה עובדי
 .(ס"תש ) ושומרון יהודה מכללת" מטעם שלישי לתואר מלגה  .3
 .אילן בר אוניברסיטת מטעם שלישי ולתואר שני לתואר לימוד מלגות  .4
 

 מדעיים בכנסים השתתפות
 

 בארץ וכלכלה מנהל" :ההרצאה נושא . 1991 אפריל - הראשון הכנס - ושומרון יהודה מחקרי .1 
 ".שומרון חרסי לאור מנשה

 אשר נבות כרם" :ההרצאה נושא . 1992 אפריל - השני הכנס - ושומרון יהודה מחקרי .2 

 ."אחאב של המלך גן- ומרוןש…ב
 המדינה אדמות" :ההרצאה נושא . 1994 אפריל - הרביעי הכנס - ושומרון יהודה מחקרי  .3

 ."שני ובית המקרא בתקופת סבסטי-בשומרון
 נושא . 1994 יולי - ועולמו אהמקרא חטיבה - היהדות למדעי עשר האחד העולמי הקונגרס  .4

 ." אחיו בקרב בכור נחל - אביעזר נחלת" :ההרצאה
 ודרום נרבתא חבל: "ההרצאה נושא . 1999 מאי - התשיעי הכנס - ושומרון יהודה מחקרי .5 

 ."הנדיב רמת לאתרי זיהוי והצעת ,התלמוד תקופת ועד השני הבית בימי הכרמל

 שומרון בעמק מלך-אְדמות :"ההרצאה נושא . 2005 יוני – 15 -ה הכנס – ושומרון יהודה מחקרי .6 
 ."עמרי בית בימי רעאלוביז

י: "ההרצאה נושא . 2007 יוני – -17 ה הכנס – ושומרון יהודה מחקרי  .7 ׁש ַאְרמֹון כִּ יר ֲהמֹון נֻטָּ  עִּ
ב ַבַחן ֹעֶפל ֻעזָּ יָּה וָּ  במתחם שומרון בהקמת עמרי בית מלכי של המניפולציה( 85,לב ישעיהו) "הָּ

 "שומרון עמק טחיש 'והלאמת ,'הבעל בית עיר' של איתורה ,שמר אחוזת
 

 ארכיאולוגיות בחפירות שטח ניהול
 

 (1978  קיץ ועד 1976 קיץ :(אילן בר ואוניברסיטת אביב תל אוניברסיטת,  צרטה עזבת .1 .

 (1976  סתיו :(אביב תל אוניברסיטת,  רומי רחוב – אפק .2 .

 1979 קיץ ועד 1978 קיץ :(העתיקות אגף) לסבסטיה משכם המים אמת .3 .

 1979 חורף :(ש"ביו ארכיאולוגיה ט"קמ) מעין'ג 'חר .4 .

 1982 קיץ ועד 1981 קיץ :(אילן בר אוניברסיטת) שילה .5 .

 1985 קיץ ועד 1984 קיץ :(ש"ביו ארכיאולוגיה ט"קמ) שומרון קרני - קרנין אבו 'חר .6 .
 

 מחקרים פרסומי רשימת
 

 שומרון ,עורך ארליך ח"ז :בתוך",  שניו ראשון בית בימי מנהלית רציפות -מנשה ארץ גבולות"  .1

 .196-167   עמ א"תשנ .ירושלים .שני כרך - ובנימין .
 אשל 'י :בתוך" שומרון חרסי' לאור מנשה ארץ של הכלכלית והפעילות המנהלית החלוקה"  .2

 121-61  . עמ . 1992 .ירושלים .א - ושומרון יהודה מחקרי .עורכים, ארליך . ח"וז

 מחקרי עורכים אשל 'וי ארליך ח"ז :בתוך ",אחאב של המלך גן – שומרון...ב אשר נבות כרם"  .3
 148-125 . עמ . 1993 .ב ושומרון יהודה .
 הראובני  'ונ רוזנסון 'י :בתוך" בשומרון אשר הרימונים פרדסות על - רימונים פרדס - שלחייך. "4
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 .24-18  עמ ג"תשנ . 8/34 מס בשדה ישראל מקורות ולימוד חקר) חלמיש .עורכים

 למדעי עשר האחד העולמי הקונגרס דברי :בתוך "אחיו בקרב בכור נחלת - אביעזר נחלת. "5

 .ד"תשנ .ירושלים .היהדות למדעי העולמי האיגוד בהוצאת .ועולמו המקרא א חטיבה - היהדות
 .46-39  עמ .

 אשל 'וי ארליך ח"ז :בתוך "העתיקה בעת בשומרון החקלאות אזורי - ומלואה ארץ ממגד .6 "

 .116-87 עמ . 1994 . אריאל .ג - ושומרון יהודה מחקרי .עורכים .
 להכשרת הרצוג יעקב מכון בהוצאת רבעון - מגדים ",המשפט שמה - הרשע במקום"   .7

 . 77-69  עמ .ד"תשנ  ,מורים

 מכללהה שנתון י– תלפיות .עורכים מונדשיין 'וא שחור 'ד :בתוך ?"הארץ נתחלקה כיצד"  .8
 143-127    עמ .ח"תשנ .תלפיות -האקדמית .
 .עורכים פישרמן 'וש דסברג 'א :בתוך ?"ך"התנ ומקורות הארכיאולוגיה דרכי נפרדו האם"  .9

 281-247  עמ .ט"תשנ-ח"תשנ ."ישראל אורות" האקדמית המכללה שנתון -ח אורות . טללי

88  ." The Jewish Settlements of Ramat Hanadiv in the Second Temple Period and 

their                                                                                                                            
  

Identification". In: Hirshfeld. I. (ed.). Ramat Hanadiv Excavations . 2000. pp. 650-

 .רוזנפלד צ"ב עם יתוףבש      .661
 ."התלמוד תקופת ועד השני הבית בימי הכרמל ודרום נרבתא חבל"  רוזנפלד צ"ב עם בשיתוף  . 11

 164-147  עמ . 2000 .ט - ושומרון יהודה מחקרי .עורך,  אשל ' י :בתוך .

 ס"לפנה התשיעית המאה עמרי בית בימי לבצורת פתרונות – ידאג לא בצורת ובשנת"  . 12

  75-102עמ .( 2005 ) ה"תשס . 16 מדליו מים .בריוווח גרוס  'מ :בתוך ."סביבתית תכלותבהס
 טללי .עורכים פישרמן 'וש דסברג 'א :בתוך ."המקרא בתקופת המשפחתית לנחלה הזיקה"  . 13

 .24-884עמ'  ו"תשס .יב אורות
 

 דיסרטציות

 לתואר גמר עבודת .ותלמוד המשנ ,שני בית ,המקרא בתקופות מנשה בארץ וכלכלה ִמנהל  .1
 .ב"תשנ .אילן בר אוניברסיטת .שני

 .יסרטציהד  לפילוסופיה דוקטור" התואר קבלת לשם חיבור .עמרי בית בימי ישראל ממלכת. 3
 .ד"תשס .אילן -בר אוניברסיטת

 
 טיולים ספרי

 1987 . שלם עיצוב הוצאת .שכם ארץ .עורך מודלינגר  'מ :בספר הפרקים רוב של כתיבה

 מראי: עורכים עמית 'וד  'ח :בתוך ."הקדומה הבינלאומית הדרך בעקבות – מגידו מי על בתענך"

 .מקום
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 חיים קורות
 טויטו חזוניאל

 
 נתונים אישיים 

 
 טויטו חזוניאל    :שם

 44814 : מיקוד  499 ד"ת 3 השירים שיר 'רח אלקנה  :כתובת
     52868940: זהותת. 

  ; 03-9362162 :        0522-744073ס. טל.: מ
 ישראל : לידה מקום

 7/12/1954 :: לידה תאריך
 ז"תשס משנת מרצה :דרגה

 1995 :: באוניברסיטה עבודה תחילת תאריך
 

 השכלה
 

 ך"לתנ במחלקה אילן בר אוניברסיטתתואר שלישי  תשס"ד
 ההדרת אליעזר בן יהודה 'ר של יהודה מנחת הדוקטורט: עבודת נושא

 בעלי של מפעלם רקע על הפרשנית שיטתו ותאור מהפירוש חלקים
 התוספות

 פריש עמוס פרופ' :מנחה
 

 ך"לתנ במחלקה אילן בר אוניברסיטת מוסמךתואר שני  תשנ"ג
 ך"לתנ במחלקה אילן בר אוניברסיטת( (בוגרתואר ראשון  תשמ"ט

  
 

 תעסוקה
 

 מרצה במכללת אורות תשמ"ח-תשמ"ו
 ללת תלפיותמרצה במכ תשע"ד-תשנ"ו
 מרצה במכללת יהודה ושומרון תש"ס-תשנ"ו
 אילן במחלקה לתנ"ך ובלימודי יסוד-מרצה באוניברסיטת בר תש"ע-תשנ"ו

 
 
 

 :מוזמנות הרצאות
 

 היהודית הסוכנות
 בפאריס

 ה"תשס הפרשנות בראי יוסף סיפורי מסכת .1 
 ה"תשס כפרשנות המקרא טעמי  .2
 ה"תשס במדבר ישראל בני תלונות  .3
 ה"תשס לתורה ם"רשב בפירוש עיונים  .4

  ה"פסג– להשתלמויות המרכז
 ה"תשס לשוני חינוך. 8

 ה"תשס פרשני כאמצעי המקרא טעמי  .2
 ה"תשס פרשנות .3 
 ו"תשס "הכתר" בהוראת תנ"ך עפ"י תוכנת – מחשב יישומי  .4

 ז"תשס ב"ימה פרשנות  .4
 ט"תשס ך"התנ הוראת של דידקטיקה  .1

 יהודיתה הסוכנות
 צרפתו בלגיהב

 היהדות למדעי בכנס הרצאות ארבע ז"תשס ,ו"תשס בקיץ
 ,מרסי ,פריס בצרפת קהילות ולרבני למורים השתלמות -ט"תשס היהודית הסוכנות
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 (הרצאות ארבע (סרסל
 .פרשנות :הנושא .ט"תשס היהדות למדעי העולמי הקונגרס

 
 פרסומים
 שפיטים מאמרים

 (.ז"תשנ ,כסלו – תשרי ,(קמח מקרא בית ,"כב ה"ל יתבראש של הכפולה ההטעמה"  .1
 הכפולה ההטעמה ":למאמר מילואים"  כב ה,ל בראשית של בתורה הקריאה מימוש לשאלת"  .2

 .ח"תשנ ,אדר – טבת (קנג מקרא בית ,"כב ה"ל לבראשית
 ותידיד מנחות -ח ופרשנות מקרא עיוני :בתוך "לתורה בפירושו א"הריב של לדרכו קווים"  .3

 605-589  עמ ,ח"תשס  ,טויטו לאלעזר והוקרה .
 הקדום והמזרח המקרא לחקר שנתון ,"לתורה חזקוני בפירוש שבמקרא הטעמים פיסוק על"  .4
 223-209 עמ ,ח"תשס . ,יח
 מתקדם כתיבה בתהליך" לתורה התוספות בעלי בפירוש פרשניות חוץ מגמות"  .5
 כתיבה מתקדם בתהליך" במקרא ותברית לשאר מכונן כמעמד הירדן מעבר" .6 
 מתקדםכתיבה  בתהליך" מלוט אברהם פרידת רקע על מעשיו יעקב פרידת"  .7
 

 ספר

 ביקורתית מדעית מהדורה מהדורה  ,בראשית לספר פירוש – אלעזר בן יהודה 'לר יהודה מנחת
  ראשונים ודפוסים יד כתבי לאור 

 
 שפיטים לאמאמרים בכ"ע 

 תלפיות "ספרותי ניתוח) –(כב יהושע)  ומימושה (לב במדבר) בקשה ,מנשהה וחצי ראובן גד שבטי"
 .ה"תשנ

 .ו"תשנ ,( 126 ) שמעתין ,"להטעמה הטעם"
 .ז"תשנ ,( 128 ) שמעתין" ,כד לבראשית הכינוי למלאכת עוד"
 .ז"תשנ תלפיות שנתון ,ונשותיו יעקב רקע על שמואל הולדת סיפור"
 .ח"תשנ תלפיות שנתון ,"ספרותי חניתו – 'רצון שערי עת' הפיוט על"
 .ס"תש תלפיות שנתון "אברהם סיפורי במסכת נוסף כניסיון – הרכוש"
 2005  אפריל ,וחברה יהדות ,חינוך לענייני עת כתב – אתרוג "ומשמעותם סמלים"
 

 אקדמיים במוסדות לקורסים חוברות עריכת

 'כפרשנות המקרא טעמי' לקורסתלפיות: 
 אילן-בר אוניברסיטת

 .ושומרון יהודה מכללת
 

 :בקרוב שפיטות בבמות לדפוס שיוצעו נוספים מאמרים
 "לתורה חזקוני בפירוש לדרש פשט בין היחס על"
 "ודידקטי פרשני כאמצעי מתרדפים טעמים"


