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 ספרים בבית מקרא מחדש את פניוהמדור ביקורת  הנדון:

 

 שלום רב, 

ומופיע דרך קבע בכל  כבר שנים רבות בית מקראמדור ביקורת ספרים מתנהל בכתב העת 

כידוע לך, בית מקרא הוא אחד משני כתבי . כל שנהאחת משתי החוברות הרואות אור 

וקוראיו הם  – למחקר המקראבישראל המוקדשים העת המקצועיים היחידים 

באחרונה אנחנו . בארץ ובחו״ל סטודנטים, חוקרים, מורים לתנ״ך, והקהל הרחב

הצגת פירות  –יעודו העיקרי ישימלא את  כדי להבטיחמקיימים שורה של שינויים במדור 

 ום המקרא בידי חוקרות וחוקרים בישראל.מחקרים בתח

 .פרופ׳ נילי שופקבראש המדור לביקורת ספרים עומדת מעתה חברת המערכת, 

 ביקורת.אני מבקשת לעדכן את הוצאתך במהלך ההגשה של ספרים חדשים ל

 

עורכת המדור תשקול פרסום מאמרי ביקורת על ספרים חדשים : הספרים לביקורת .1

על ידי  אשר נכתבו )או נערכו(, הנכללים במחקר המקראבתחומי הדעת השונים 

. במקרים יוצאי דופן, או בשפות אחרות חוקרי מקרא בארץ, וראו אור בשפה העברית

ועל פי שיקול דעתה של עורכת המדור, ייבחנו לביקורת גם ספרים שאינם ספרי עיון 

 .ומחקר, אבל נגיעתם למקרא ולמחקרו בולטת

 

 : מבנה המדור .2

ובו יופיעו כל הספרים שיובאו לידיעתנו.  –רשימת ספרים שראו אור : א. המדור יכלולא. 

 .כן פרטים מגב הספרנציין את כל פרטי הפרסום, ו

 יב. מאמרי ביקורת על ספרים חדשים. ההחלטה לגבי הספרים שיבוקרו תתקבל על יד

 עורכת המדור.

 

 :העברת הספרים החדשים לביקורת. 3

הביבליוגרפיים של הספר, תוכן העניינים והפרטים מגב ץ ובו פרטיו א. אנא, שלחו קוב

, אל עורכת המדור לביקורת ספרים, פרופ׳ הספר שתרצו שיופיעו תחת ״ספרים שראו אור״

 .upak@research.haifa.ac.ilsh בדואל: נילי שופק,

 

קריין הספר ל היא מבקשת לבחון את האפשרות להפנות אתב. עורכת המדור תודיע לכם אם 

 , לפי הכתובת: ביקורת. במקרה זה, תתבקשו לשלוח את הספר אל העורכת)לקטור( לכתיבת 

 פרופ׳ נילי שופק

 למקרא ולתולדות ישראלהחוג 

        199חושי -שדרות אבא

 אוניברסיטת חיפה

 3498838 חיפה

 עורכת 

 
 אוניברסיטת תל אביב   שילוני-פרופ' דלית רום

 

 

 חברי המערכת

 

     גוריון-אוניברסיטת בן  פרופ' שמואל אחיטוב

 אביב-אוניברסיטת תל    פרופ' גרשון ברין

 גוריון-אוניברסיטת בן   ד"ר דוד גלעד

    אילן-אוניברסיטת בר     פרופ' משה גרסיאל

    אילן-אוניברסיטת בר     פרופ' שמואל ורגון

 אוניברסיטת חיפה ד"ר איתמר כסלו

   האוניברסיטה העברית    ד"ר לאה מזור

   העברית האוניברסיטה    פרופ' נועם מזרחי

 

 אוניברסיטת חיפה   שופק  פרופ' נילי 

 עורכת המדור לביקורת ספרים        

 

 

 

 מרכזת המערכת, מוסד ביאליק  גב' גאולה כהן 
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למערכת בית מקרא,  מוסד ג. אם תחליט העורכת שהספר מתאים לביקורת, היא תיצור עמכם קשר ותבקש שתשלחו עותק נוסף של הספר 

המערכת של בית מקרא תשלח את הספר אל החוקר/ת שיכתבו את מאמר  רכזת. מ91000, ירושלים 92, ת"ד 37ביאליק, רח' פייר קניג 

 הביקורת על הספר.

 

כתב באחד הגליונות הבאים של , ויראה אור קריין נוסףשל במידת הצורך ו , כמקובל,הביקורת יעבור קריינות של עורכת המדורד. מאמר 

 העת.

 

 

 ,בתודה מראש על שיתוף הפעולה ובברכה רבה                            

 

 

 פרופ' דלית רום שילוני

 ראעורכת  בית מק

 

 dromshil@tauex.tau.ac.ilדוא״ל: 

 

 

 

 

 


