תורת המלאכים בתרגום יונתן לספר שופטים

בית מקרא
כתב־עת לחקר המקרא ועולמו

כ ר ך ס וב ((תתששפע"" זא )  ,ח ו ב ר ת א
שלל
מיסודם ש
מי סודו

המרכז העולמי לתנ"ך ,ירושלים
והחברה לחקר המקרא בישראל

מוסד ביאליק



ירושלים
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תוכן העניינים
יגאל בלוך ונתן וסרמן

בין דם לדמים בחוקי המקרא ובמכתבי מארי 7 /

גרשון גליל

יציאת מצרים בספר יהושע 33 /

יאירה אמית

שאול אצל בעלת האוב (שמואל א' כח) —
פרשנות אחרת 77 /

מרים סקלרץ

"וכבוד ה' עליך זרח" — מכבוד ה' לכבוד עירו:
מבנה ומשמעות בישעיה ס 96 /

עמוס פריש

משמעות הסיום הכפול של מגילת רות
ותרומתו להבנתה 116 /

עלי ותד ודניאל סיון

הבחנות ייחודיות של חיוג' בחיבוריו בתחומים:
פונולוגיה ,מורפולוגיה ותחביר ותרומתן לחקר
דקדוק לשון המקרא 144 /

יוסף זיו

פירושיו העצמאיים של רש"י לבראשית א — יא 178 /

מרדכי מישור

נסיגת הטעם בתיבות המסתיימות בפתח גנובה 213 /

ביקורת ספרים
נועם מזרחי

מתוכחה לפשר :ספר ברית דמשק בזיקתו למקרא.
ליאורה גולדמן ,המחזיקים במצוות אל :עדת קומראן
ופירושיה למקרא בראי הפשרים במגילת ברית דמשק,
מוסד ביאליק ירושלים ,ירושלים תשע"ט,
 392עמודים 217 /

מאירה פוליאק

מסה וביקורת.
איילה משאלי ומשה צפור ,שני פירושי ר' אברהם
אבן עזרא על מגילת אסתר ,מהדורה מדעית מבוארת
בלוויית חילופי גרסאות ,מראי מקומות ,ביאור ומבוא,
מקורות ומחקרים י"ח ,הוצאת אוניברסיטת בר אילן,
רמת גן תשע"ט 278 ,עמודים 225 /

רמת גן תשע"ט 278 ,עמודים 225 /
לאה מזור

החזרה במקרא ותרומתה לחקר הסגנון והפרשנות:
ביקורת והרהורים בעקבות ספרו של שמיר יונה.
שמיר יונה ,התעצמותה של החזרה ותרומתה לחקר
הסגנון והפרשנות :דגמים מפותחים ומורכבים של
החזרה המורחבת על דרך הסמיכות בספרות המקרא,
בספרות הבתר מקראית ובספרות המזרח הקדום,
הוצאת אוניברסיטת בן־גוריון בנגב ,באר שבע
תש"ף 268 ,2020-עמודים 238 /

תקצירי המאמרים באנגלית 5* /

המשתתפים בחוברת
ד״ר יגאל בלוך

מוזיאון ארצות המקרא ,ירושלים

פרופ׳ נתן וסרמן

המכון לארכיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ׳ גרשון גליל

החוג למקרא ,אוניברסיטת חיפה

פרופ׳ יאירה אמית

החוג למקרא ,אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ מרים סקלרץ

החוג לתנ"ך ,מכללת אורות ישראל

פרופ' עמוס פריש

המחלקה לתנ"ך אוניברסיטת בר־אילן

ד״ר עלי ותד

המכללה האקדמית בית ברל

פרופ׳ דניאל סיון

המחלקה ללשון עברית ,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב,
באר שבע

ד״ר יוסף זיו

החוג לתנ״ך ,מכללת שאנן ומכללת אורות ישראל

ד״ר מרדכי מישור

האקדמיה ללשון העברית

פרופ׳ נועם מזרחי

החוג למקרא ,האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ׳ מאירה פוליאק

החוג למקרא ,אוניברסיטת תל אביב

ד"ר לאה מזור

החוג למקרא ,האוניברסיטה העברית בירושלים

yigal@blmj.org

nathan.wasserman@mail.huji.ac.il
ggalil@univ.haifa.ac.il

ayairah@tauex.tau.ac.il
miryamsk@orot.ac.il

famos176@gmail.com

aliwated@beitberl.ac.il

balsh@bgu.ac.il

yosiziv@bezeqint.net

mishormy@gmail.com
noam.mizrahi@gmail.com
meirap@tauex.tau.ac.il
mazor.lea@gmail.com
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