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  :השכלה

 בתחום שלישי לתואר לימודים, עברית לספרות החוג, בירושלים העברית האוניברסיטה - 2009-2002

  .שנאן' א' פרופ: מנחה. אגדה מדרש

 בתחום אישית תוכנית במסגרת שני לתואר לימודים, בירושלים העברית האוניברסיטה - 2002-1998

  .שנאן' א' פרופ: מנחה. אגדה מדרש

  .עברית רותולספ לתלמוד בחוגים ראשון לתואר לימודים, בירושלים העברית' האוני - 1997-1994

  .ע"ותושב מקרא במסלול הוראה לימודי, הומניסטי יהודי לחינוך' כרם' מכון - 1998-1995

  

  :תארים

 חדש מדרש: 'הדוקטורט נושא. בירושלים העברית באוניברסיטה עברית לספרות בחוג דוקטור -2009

  .ועריכתו מקורותיו, הטכסט -' התורה על

  . בירושלים העברית באוניברסיטה אגדה מדרש בתחום אישית בתוכנית בהצטיינות א"מ - 2001

  '.המאוחר המדרש אל המקרא מן גיחזי של גלגוליו: 'בנושא גמר עבודת

  בירושלים העברית באוניברסיטה עברית וספרות תלמוד בחוגים בהצטיינות א"ב - 1997

  

  

  :והנחייה הוראה

 לתלמידי אקדמית בכתיבה והנחייה במדרש קורסים, היהדות למדעי שכטר במכון הוראה - 2019-2009

  .שני תואר

  . בירושלים העברית האוניברסיטה, עברית לספרות בחוג הוראה - 2019-2001

 -תחומי: 'ניסים מן הגליל -יורק. קורס בין-, ניוJewish Theological Semiary-הוראה ב - 2014-2013

  במקרא, במדרש ובברית החדשה'.

  .חי אבי בבית המדרש בית', בבית לומדים'ב לימוד קבוצת הנחיית - 2012-2015

 בין בחברותות לימוד והנחיית' מדרשת' אתר של Project Zug במסגרת מקוון קורס בניית - 2013-2012

  .ב"וארה ישראל

  . העברית האוניברסיטה לתלמידי המדרש בית', חברותא'ב צוות חברת - 2008 -2000

  .יהדות ללימודי פלורליסטי מדרש בית', קולות'ב הנחייה - 2005 - 2004

  ).ב"י-'ז כיתות( המסורתי בתיכון ך"ותנ ע"תושב, ספרות הוראת - 2003 -1997

  



  :וייעוץ היגוי

  י"תל קרן של ישראל בתרבות לימודים לתוכניות מדעי ייעוץ - 2012-2018

  י"תל קרן של יסודיים ספר לבתי שבוע פרשת דפי כתיבת בצוות השתתפות - 1999-2003

  

  :מחקרית ופעילות מענקים, מלגות, פרסים

2021-2023 - The Kekst Faculty Fellowship at The Schechter Institute  

2013-2014 -Scholar-in-Residence, The Tikvah Center for Law & Jewish Civilization at 

New York University School of Law   

  .צבי-בן יצחק ביד' ירושלים חוקרי' תחומית-בין מחקר קבוצת - 2012-2013

  '.התורה על חדש מדרש' הספר של לאור להוצאה למדע הלאומית הקרן מענק - 2012

  '.הגניזה בקהילות המדרש' המחקר קבוצת, חיפה' באוני דוקטורט-פוסט - 2010-2012

  .העברית' האוני, עברית לספרות החוג, כץ אברהם ש"ע פרס - 2009

  .היהדות בלימודי תחומי-רב למחקר מרכז, בסכוליון' ויורדים עולים' המחקר קבוצת - 2007-2005

  .א"המ לעבודת תשבי ישעיה ש"ע פרס - 2002

  .העברית' האוני, עברית לספרות בחוג מצטיינים לתלמידים וולנרוד ראובן ש"ע פרס - 1997

  

  

  הרצאות:

 EAJS, Krakow Servant or Sinner? The figure of Gehazi - - 2018יולי 

  Parable Seminar, Schechter Institute  - 2018מאי 

 Schechter Ins , Conference Holy places – century thRituals of Holy Places in 11. - 2018מאי 

ההלכה בשירות האגדה: לתפקידן הספרותי של הפתיחות ההלכתיות בדרשות " – 2017וגוסט א

  למדעי היהדות 17-ולמי ה", הקונגרס העהתנחומא

"תאנים ותפוחים ושאר פירות יפים": לדרכם של מדרשי תנחומא בעיבוד סיפורים ומעשי  - 2013יולי 

  למדעי היהדות 16-חכמים, הקונגרס העולמי ה

  - SBL - Amsterdam From Piyyut to Midrash -2012יולי 

  אוניברסיטת חיפה'שתי נשים שלא רצו להיפרד מן השכינה',  - 2012ינואר 

   The Birth of the Author - EABS - Thessaloniki -2011אוגוסט 

  הכנס 'מדרשי אגדה בארץ ישראל ותפוצתם', יד בן צבי והאוני' העברית. -2011יוני 

  למדעי היהדות. 15-הקונגרס העולמי ה - 2009אוגוסט 

רוחות, שדים ודיבוקים במסורות ישראל והעמים', כנס של קבוצת המחקר  -'בין שני עולמות  - 2008יוני 

  בסכוליון.

  חלומות ופשרם במסורות עם ישראל', כנס של קבוצת המחקר בסכוליון. -'וכחלום יעוף  - 2007נובמבר 

למדעי  14-גרס העולמי ההקונ'לייחודן של דרכי העריכה במדרש חדש על התורה',  - 2005אוגוסט 

  היהדות.



  :מאמרים

"Rabbi Tanhuma Said: A Code Phrase for introducing Quotations from Tanhuma-

Yelammedenu Literature”, in: Studies in the Tanhuma-Yelammedenu Literature, eds. 

Ronit Nikolsky and Arnon Atzmon, (Brill: Leiden, 2021), pp. 119-127. 

יחד ('ואתם אחינו שבמערת המכפלה' עוד שרבוב מימי הביניים ושוב אליהו במדרש שיר השירים רבה 

  50- 35(תמוז תשפ"א) עמ'  178, קתדרה )תמר קדריעם 

* The Circling of the Gates of Jerusalem and Pilgrimage to the Cave of Machpelah, with 

Tamar Kadari (accepted for publishing in JCP volume) 

', א כרך, היהדות במדעי מאמרים מבחר - איגוד', התורה על חדש מדרש'ב העריכה דרכי של לייחודן -

 253-263' עמ, ח"תשס ירושלים

), א"תשע( כד עברית בספרות ירושלים מחקרי', התורה על חדש מדרש'ב פיוטים ורמזי פייטנים לשון -

 55-72' עמ

 111-125' עמ), ב"תשע( ח קדם גנזי', חדש למדרש הגניזה קטעי על חדש מבט' -

-95' עמ), ג"תשע( יב אגדה דרך', גיחזי של המדרשית לדמותו קווים - קדוש תלמידו ואין קדוש הוא' -

128  

 אליאור' ר: בתוך', דרשנית מסורת של עיבודה לדרכי - נבוכדנצר של לחלומו פרעה של חלומו בין' -

, ג"תשע ירושלים, ובעמים בישראל ודיבוקים חלומות על - יאחז וכדיבוק יעוף כחלום), עורכים( ואחרים

 137-149' עמ

 - יאחז וכדיבוק יעוף כחלום), עורכים( ואחרים אליאור' ר: בתוך', האגדה בספרות ורוח אדם מפגשי' -

  251-257' עמ ,ג"תשע ירושלים, ובעמים בישראל ודיבוקים חלומות על

אריה, ואחרים (עורכים), חקר -'כעיר שחוברה לה': תיאורי ירושלים במדרש איכה רבה, בתוך: י' בן -

  178-190ירושלים לתקופותיה: חומר ודעת, ירושלים תשע"ה, עמ' 

- 'Gehazi', Encyclopedia of the Bible and its Reception, Volume 9, Editors: D. C. Allison 

Jr., Christine Helmer, Volker Leppin, Choon-Leong Seow, Hermann Spieckermann, Barry 

Dov Walfish, Eric J. Ziolkowski, De Gruyter (Berlin, Boston) 2014 

- The Second Letter of Peter (introduction and annotations), Jewish Annotated New 

Testament (2nd edition), Oxford 2017, pp. 511-517 

  :יםספר

, ירושלים פירוש ישראלי חדש (בעריכת אביגדור שנאן), הוצאת ידיעות ספרים וקרן אבי חי -מגילת רות 

  תשע"ח

 למדעי שכטר מכון, ופרושים הערות, המדרש מסורת, מבוא עם מהדורה - התורה על חדש מדרש

  ג"תשע ירושלים, היהדות

  :ספר עריכת

 דליה' פרופ עם יחד( ד"תשע אביב תל, תלמידים ותגובות מאמרים מבחר -' שנאן אלפי, 'שנאן אביגדור

  ). מרקס


