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הסבת אקדמאים להוראת המקרא.

המרצים בתכנית
ד"ר שירלי נתן-יולזרי
ראש החוג .מרצה למקרא ,מתמחה בספרות המקרא וספרות אוגרית ,הפואטיקה של הסיפור והשירה
במקרא ,ספרות החכמה .לימדה בחט"ב כיתות ז-ט מקרא ולשון (ביה"ס הממלכתי) .מדריכה פדגוגית
למקרא ותרבות ישראל במסלול היסודי והעל יסודי.

פרופ' נילי שופק (שצ'ופק)
מרצה למקרא .ספרות המקרא (בעיקר ספרות החכמה והנבואה) וספרות מצרים הקדומה ,המגע בין
ישראל למצרים במישורי חיים שונים בתקופת המקרא ,הלשון המצרית הקדומה .מרצה בחוג למקרא
באוניברסיטת חיפה .מרצה בקורסים שונים להשתלמויות מורים ולפני תלמידי תיכון.

פרופ' איציק פלג
מרצה בחוג למקרא במכללת גורדון .בעבר היה מדריך מחוזי למקרא לעל יסודי מטעם משרד החינוך
בהתיישבות העובדת בצפון הארץ; לאחרונה היה ראש החוג למקרא במכללה האקדמית בית ברל ,שם
היה גם מרצה ועורך כתב העת המדעי 'מועד' ומדריך דיסציפלינרי למקרא במסלול היסודי .תקופה
קצרה היה מרצה לתואר שני באוניברסיטת חיפה.

ד"ר רות פידלר
מרצה למקרא; תחומי עניין :שיח אדם ואלוהיו; תולדות האמונה והפולחן; נוסח ,לשון ועריכה;
המקרא בחיינו  -פרשנות ערכית ופרשנות פילולוגית על יחסי הגומלין ביניהן .בעבר מרכזת הפיתוח
של הקורס 'מבוא למקרא' באוניברסיטה הפתוחה; מרצה בחוג למקרא באוניברסיטת חיפה; מנחה
בהשתלמויות מורים בתחום המקרא; קודם לכן :הנחיית תלמידי תיכון בעבודות במקום בחינת
בגרות במקרא; הוראת עברית במרכזי לימוד ובבי"ס יסודי באנגליה.

ד"ר רונית שירן
מרצה למקרא וספרות .מלמדת בבית הספר הממלכתי העל-יסודי -קרית חינוך מעין שחר .מורה
למקרא וספרות .בעבר :מדריכה פדגוגית במקצוע מקרא במכללת סמינר הקיבוצים .הגישה לבגרות
במקצועות מקרא וספרות; רכזת מקרא בביה"ס .היום רכזת ספרות ;.מעבירה השתלמויות למורים
במקצוע מקרא ,וכן השתלמות סינכרונית במט"ח.

ד"ר שירה גולני
מרצה למקרא .מתמחה בהיסטוריוגרפיה מקראית (בדגש על תקופת הבית הראשון) ,המקרא על רקע
המזרח הקדום וביקורת נוסח המקרא .מלמדת בחוג למקרא וחברה בצוות העוסק בתרגומים העתיקים
במחקר במפעל המקרא של האוניברסיטה העברית.

ד"ר אילן אבקסיס
מרצה למקרא ומזרח קדום .מתמחה בהיסטוריה והיסטוריוגרפיה של עם ישראל והמזרח הקדום,
ספרות הנבואה ,והשיר .שדרן השידורון (פודקאסט)' דברי הימים 'על המזרח הקדום .בעבר עבד כמורה
ומחנך והכין לבגרות במקרא והיסטוריה בביה"ס הממלכתי ,הכין לבגרות גם במסגרת בה"ס
האקסטרני.
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ד"ר אפרים זאנד
מרצה בכיר למקרא ובחוג לתרבות ישראל במכללה האקדמית גורדון .עד תחילת שנת הלימודים הבאה,
מכהן כראש החוג למקרא במכללת גורדון .מרצה למקרא גם באונ' בר אילן ובמכללת שאנן .בעבר -
מרצה למקרא ולתורה שבעל-פה באונ' חיפה בחוגים להיסטוריה של עם ישראל ולמקרא ,ובסמינרים
המ"מ והממ"ד בצפת .לימד עשרות שנים והגיש לבגרות במקיף צפת בין היתר את המקצועות מקרא,
תורה שבעל -פה והיסטוריה .באותו בית ספר מקיף לימד את אותם מקצועות גם בחטיבת הביניים.
ההתמחות האקדמית והפרסומים המדעיים הם בתחומי החוק היהודי לאורך כל ההיסטוריה ,האתיקה
והספרות המקראית ,ופרשנות רש"י והקשר בין העולם הסובב את ישראל בתקופת הבית הראשון והשני
והעולם היהודי הפנימי.

ד"ר ליאת סובולב-מנדלבאום
ד"ר ליאת סובולב-מנדלבאום ,דרגת מרצה ,מרצה בתואר השני לשיטות מחקר וסדנה לכתיבת עבודת
גמר ,מרצה בקורסים להכשרת מורים :סדנה להוראת מקרא ,שיטות מחקר איכותניות ,כתיבה אקדמית,
ומדריכה פדגוגית למקרא וכן מדריכה מובילה עמית אקדמיה .אקדמיה-כיתה) בבית ספר ליאו באק.

גב' יפה שרירא
יפ ה שרירא ,בעלת מ"א במקרא אוניברסיטת חיפה .בעבר מורה בבית ספר יסודי ,מחנכת ,ולימדה
מספר שנים בחטיבת ביניים מקרא .בעבר – ריכזה חינוך חברתי והוראת המתמטיקה ,הייתה מורה
מאמנת לסטודנטים בחינוך היסודי ,מורה מלווה לסטודנטים בשנת הסטאז' .כיום מדריכה פדגוגית
להוראת המקרא באקדמית גורדון חיפה

ד"ר לאה יעקבזן
ד"ר לאה יעקבזן מרצה למקרא .תחומי התמחות :משפט המקרא ומשפטי המזרח הקדום; המשפט
שבסיפורת .לימדה וריכזה מקרא וגאוגרפיה בחטיבה עליונה .והגישה לבגרות במקצועות הללו .ריכזה
את כתות המצוינות ואת פרויקט "שורשי ישראל" ובמסגרתו הקימה בית מדרש קהילתי.

