חלק ב

רשימה ביבליוגרפית —
ישראל רוזנסון
רשימת הפרסומים שכתב פרופ' רוזנסון מחולקת לפי ספרים
שכתב ושערך ,כתבי עת שערך ומאמרים שכתב .כל אלה מחולקים
בכל רשימה לפי נושאים ,ומופיעים בכל חלק לפי סדר כרונולוגי.

ספרים שכתב
מקרא
לימוד מגילת רות בדרך ההוראה המשלבת ,ירושלים תש"ן.
ארץ ישראל בספר דברים :לימוד בספר דברים לאור הגיאוגרפיה של אזור ההר ועל
פי סיור באתר הסטף — מדריך למורה ,אלקנה תשנ"ה.
הבעה היסטורית ומשמעות דתית — עיונים בספר יהושע ,ירושלים תשנ"ה.
הפלשתים במקרא ,במדרש ובמקורות החיצוניים ,אלקנה תשנ"ו.
עם חגית אהרונוף ,המקום אשר יבחר ה' :לימוד פרקי תנ"ך ,ספרות ואומנות — מדריך
למורה על פי עקרונות מיקוד הלמידה לכיתה ו' ,ירושלים תשנ"ט.
מסכת מגילות — עיונים פרשניים בחמש מגילות ,ירושלים תשס"ב.
שפוט השופטים :עיונים פרשניים בספר שופטים ,אלון שבות תשס"ג.
עם נאוה כהן ,איש היה בארץ עוץ איוב שמו — חוברת לתלמיד ,ירושלים תשס"ג.
איש היה בארץ עוץ איוב שמו — מחשבות ופרשנות על ספר איוב ,ירושלים תשס"ג.
דברים במדבר :עיונים פרשניים בספר במדבר ,ירושלים תשס"ד.

תכניות לימודים
ארץ ישראל בספר דברים :לימוד בספר דברים לאור הגיאוגרפיה של אזור ההר ועל
פי סיור באתר הסטף — חוברת עבודה לתלמיד ,אלקנה תשנ"ד.
תנ"ך בגישה משלבת — פרקי לימוד והוראה ,ירושלים תשנ"ד.
פתחו את השער — מדריך למורה לכיתה ו' ,ירושלים תשנ"ו.
פרקי יהדות ופרקי ארץ ישראל :תכנית להוראה משלבת בכיתות ד-ו בבתי ספר
ממלכתיים דתיים ,אלקנה תשנ"ח.
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עם חגית אהרונוף ,המקום אשר יבחר ה' :לימוד פרקי תנ"ך ,ספרות ואומנות — מדריך
למורה על פי עקרונות מיקוד הלמידה לכיתה ו' ,ירושלים תשנ"ט.
עם מנחם כ"ץ ,שבילי אגדה א :משום כבוד הבריות — לקט מקורות מבואר ,ירושלים
תשנ"ט.
עם רות פלג ,חוה ליאון ואיל מירון ,זאת ירושלים ,חלק ראשון :מראשיתה ועד התקופה
המוסלמית — לחטיבה העליונה ,ירושלים בראשית ובימי בית ראשון ,ירושלים תשס"ג.

מעגל השנה
במעגלי השנה — חודש בחודשו :עיון בטבע ובחיי החקלאות במקורותינו העתיקים,
ירושלים תשנ"א.
חודש וטבע — מעגל השנה במקורות ישראל ,אלקנה תשנ"ה.
שנים עשר ירחי שביעית :לימוד השמיטה על פי לוח השנה — לזכרה של פניה רוזנסון,
ירושלים תשנ"ה.
חגי ישראל וארץ ישראל — מסורות ומקורות בתורת המועדים ,ירושלים תשנ"ז.
מדרש חודש וטבעו — על מעגל השנה במקורות ישראל ,אלקנה תשס"א.
בזמן היהודי — מספר רישומים על ענייני הזמן ,הלוח והזיכרון ,ירושלים תשע"ז.

פיוט
עם אפרים חזן' ,דרושה'' ,פקודה'' ,שקולה' — דיוקנה של ארץ ישראל בפיוטיה ,אוניברסיטת
בר־אילן תשע"ה.

היסטוריה וזיכרון
שיחה עם זיכרון ,תל אביב תשנ"ז.
ירושלים כבר לא בליטא :מסה על מקום וזיכרון ,ירושלים תשס"ט.
עם יוני שפירא ,מקיצמן לתל אביב :סיפורה של חיה לולה שיוביץ לבית רייף במלאת
לה שמונים ,ירושלים תשס"ט.

ספרים
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עם יוסי שפנייר ,בדרך אל העיר — שער הגיא כמחוז זיכרון ,ירושלים תשע"ח.

שירה
שירי נחמה ,ירושלים תשס"ט.

ארץ ישראל וירושלים
עם אבי שמידע ,צומח ארץ ישראל בעבר ובמקורות ,ירושלים תשמ"ז.
ים המלח אדם וים — על ים המלח בעולמו של האדם ,תל אביב תש"ן.
ירושלים — כרך וקדושה בו :עיון במקומה של ירושלים במקורות היהודיים ,תל אביב תשנ"ג.
מארץ ישראל של מעלה לארץ ישראל של מטה — לבירור המשמעות החינוכית של
נופה של ארצנו ,ירושלים תשנ"ד.
מקורות על מקומות — הגליל העליון ,ירושלים תשנ"ו.
מסעות עשרה — על נדודי הסנהדרין בארץ ישראל ,אלקנה תשנ"ח.
מקורות על מקומות — הגליל התחתון ,ירושלים תשנ"ח.
בית בגולן — אגדות בתים ובנאים ,קצרין תשנ"ח.
ים קדמוני — על ים המלח במקורות היהודיים ,אלקנה תש"ס.
מקורות על מקומות — הנגב והמדבר ,ירושלים תש"ס.
ספר מקום ,ירושלים תשס"ב.
עם יוסי שפנייר ,רמת הנדיב מקור למקורות — עיון במקורות יהודיים על הכרמל וחוטם
הכרמל ,רמת הנדיב תשס"ב.
זיכרון מירון :עיונים בתולדותיה של מירון ובמעמדה הדתי ,אלקנה תשס"ג.
עם יוסי שפנייר ,מקורות על מקומות — מורשת ישראל בשדה :מאמרים ,מקורות
ופעילויות ,ירושלים תשס"ג.
עם אפרים חזן' ,דרושה'' ,פקודה'' ,שקולה' — דיוקנה של ארץ ישראל בפיוטיה ,אוניברסיטת
בר־אילן תשע"ה.
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טבע וסביבה
"והנה טוב מאוד" :היחס לטבע ולסביבה במקורות היהדות ,ירושלים תשנ"ד.

ספרות חז"ל
מדרשי אגדה — עיון לקראת הוראה ,תל אביב תשנ"ה.

ספרים שערך
מצרים — מהכרת הארץ להבנת הכתובים :פרי העשרה והשלמה ,אלקנה תשנ"ה.
עם אפרים חזן ויאיר לוי ,כאיל תערוג :חברה ומנהיגות בפרשות השבוע — עיון והגות,
ירושלים תשנ"ה.
בעקבות ארון ה' :על נדודי הארון בשפלת יהודה — לקט מאמרים ומקורות ,אלקנה תשנ"ח.
עם בנימין לאו ,עקדת יצחק לזרעו :מבט בעין הישראלית — לזכרו של יצחק הירשברג
הי"ד ,תל אביב תשס"ג.
עם עזריה אריאל ,באורך נראה אור — קובץ מאמרים לחנוכה לזכר סגן דני כהן הי"ד,
ירושלים תשס"ד.
עם יוסי שפנייר ,מקורות ארץ :מורשת ישראל בשדה :מאמרים ,מקורות ופעילויות,
ירושלים תשס"ד.
יעלה הדס :נערות ונערותן — עיונים מקראיים לזכרן של הדס ויעל בן סעדון ,מעלה
מכמש תשס"ה.
עם סיגלית רוזמרין וציון עוקשי ,במשעולי עבר יהודי — מחקרים וזיכרונות לכבודו של
ד"ר צבי גסטוירט ,ירושלים תשס"ו.
עם עודד ישראלי ,חיל ברוח :ביטחון ומחשבה חינוכית בתקומת ישראל — מוגש לחיים
ישראלי בהגיעו לגבורות ,תל אביב תשס"ט.
עם יוסי שפנייר ,מנחת ספיר — אסופת מאמרים מנחות ידידות והוקרה לכבוד יצחק
ספיר ,אלקנה.2013 ,

כתבי עת שערך
חלמיש :כתב עת לנושאי טבע וארץ במקורות ישראל ,החברה להגנת הטבע תשמ"ה,
תשמ"ו ,תשמ"ז ,תשמ"ח ,תשמ"ט ,תשנ"א ,תשנ"ג.
דרך אפרתה :ביטאון מכללת אפרתה ,מכללת אפרתה תשנ"ב ,תשנ"ג ,תשנ"ד ,תשנ"ה,
תשנ"ו תשנ"ח ,תשנ"ט ,תשס"א ,תשס"ד ,תשס"ה-תשס"ו.
על אתר :ביטאון לענייני ארץ ישראל במקורות ,מכללת הרצוג תשנ"ו ,תשנ"ח ,תשנ"ט,
תש"ס ,תשס"א ,תשס"ב ,תשס"ג ,תשס"ד.
דרך אגדה — הביטאון לענייני אגדת חז"ל והוראתה ,מכללת אפרתה תשנ"ח ,תשנ"ט,
תש"ס ,תשס"ג ,תשס"ד-תשס"ה ,תשס"ו ,תשס"ז,
עם יוסי שפנייר ושלמה גליקסברג ,שיח שדה :כתב עת למקום ,סביבה ויהדות ,מכללת
ליפשיץ תשס"ו ,תשס"ז ,תשס"ט ,תש"ע.
עם יוסף ריבלין' ,תלמידי הגר"א בארץ ישראל' — היסטוריה ,הגות ,ריאליה ,מכללת
אפרתה ,תשע"א.
'גאון ההוראה אחרי  50שנה — קובץ מחקרים על הרב צבי פסח פראנק' — היסטוריה,
הגות ,ריאליה ,מכללת אפרתה ,תשע"ב.
עם שלמה גליקסברג' ,רבי אשתורי הפרחי — חלוץ חוקרי ארץ ישראל' — היסטוריה ,הגות,
ריאליה ,מכללת אפרתה תשע"ה.

ספרים שבהם יעץ
אברהם כהן ,יופי של שפה! שיעורים בחינוך לשוני ,קדימה.2008 ,
ייעוץ בענייני יהדות.
יזהר פינטוס ,מקדש ישראל והזמנים :חוברת לימוד במסכת ראש השנה א ,א-ג בנושא
קידוש החודש ולוח השנה היהודי ,קריית גת תשע"ג (עריכה פדגוגית).

מאמרים
גיאוגרפיה וארץ ישראל
'גובהו של הנמוך בעולם — כמה הערות על ים המלח במאה הי"ב' ,טבע וארץ כו4 ,
(תשמ"ד) ,עמ' .31
'אזור ים המלח בהלכה' ,תחומין ה (תשמ"ד) ,עמ' .210‑194
'מה נושאות הספינות השטות בים־המלח במפת מידבא?' ,חלמיש ( 3תשמ"ה) ,עמ' .20‑16
'גאון הירדן — ג'ונגל או מטע?' ,טבע וארץ כח( 2 ,תשמ"ו) ,עמ' .15‑14
'הר המסריח פרותיו — על הר החרמון' ,טבע וארץ כט( 1 ,תשמ"ו) ,עמ' .24
'הפקת מלח בארץ ישראל בימי קדם' ,ישראל — עם וארץ ד( 22 ,תשמ"ו) ,עמ' .234‑225
'כרמי חברון — עבר והווה (סיור בכרמים לאור המקורות)' ,מורשת דרך ( 16תשמ"ו) ,עמ' .33‑31
עם אבינועם הכהן' ,מקורות יהודים על הכרמל — אדם וישוב' ,בתוך :י' שורר (עורך):
הכרמל — אדם וישוב ,מהדורה ב מורחבת ,תל־אביב וירושלים תשמ"ז ,עמ' .208‑197
'הגלבוע אינו מקולל :על גתות בגלבוע' ,סלעית טו( 10 ,תשמ"ז) ,עמ' .7‑5
'גפנים בחרמון — עדויות בפיוט ארץ ישראל ליישוב היהודי באזור' ,קתדרה ( 46תשמ"ז),
עמ' .193‑191
'עוד על בתי בד במערות חז"ל' ,נקרות צורים ( 14תשמ"ח) ,עמ' .99‑98
'שלא יעשו בתיהן קבריהן :על בתי השרון במקורות' ,טבע וארץ לא( 5 ,תשמ"ט) ,עמ' .40‑38
'ואביא אתכם אל ארץ הכרמל' ,טללי אורות ב (תשמ"ט) ,עמ' .79‑67
'בית אלפא — פסיפס של אגדות :מבט על אגדה ועל ארכיאולוגיה' ,דרך אפרתה ג
(תשנ"ג) ,עמ' .117‑85
'מדברה של ירושלים :גיאוגרפיה וסמליות' ,טללי אורות ו (תשנ"ה) ,עמ' .294‑285
'גבולות ארץ ישראל בפיוט ארץ ישראלי קדמון' ,קתדרה ( 74תשנ"ה) ,עמ' .31‑22
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'פיוטה של הגיאוגרפיה' ,קתדרה ( 77תשנ"ה) ,עמ' .189‑186
'צרעת־תמנה ,עליה־ירידה :עיון במשמעותם הפרשנית של התיאורים הגיאוגרפיים בסיפורי
שמשון' ,בית מקרא מא (תשנ"ו) ,עמ' .152‑135
'קרית יערים — בעלה' ,על אתר א (תשנ"ו) ,עמ' .88‑83
'"גני שרים" — גינוסר' ,על אתר ב (תשנ"ו) ,עמ' .83‑81
'סולמה של צור וסולם צורי' ,על אתר ג (תשנ"ח) ,עמ' .103‑97
Secret Sources of the Jorden river in Jewish Tradition, Israel Land and Nature 16(3),
(1998) pp. 126–129.

'הגבול המערבי של המדבר המזרחי — ארכיאולוגיה ומקורות ספרותיים יהודיים' ,מחקרי
יהודה ושומרון ח (תשנ"ח) ,עמ' .113‑97
'מקורות מספרים על מקורות (-מים) :בור ,באר ומעיין בארץ ישראל' ,יד ליאיר ,תשנ"ט,
עמ' .85‑81
'גולן — גבלן :על השם גבלן ומשחק לשוני הקשור בו' ,על אתר ד-ה (תשנ"ט) ,עמ' .214‑211
'"גנות צריפין" או "גגות צריפין"?' ,על אתר ו (תש"ס) ,עמ' .135‑131
'ים המלח :תדמיתו של הים' ,עלון לרכז הטיולים ( 1תש"ס) ,עמ' .29‑27
'הכנות לאביב ולעיבור השנה' ,עלון לרכז הטיולים ( 4תש"ס) ,עמ' .9‑8
'אליהו בכרמל — מגיאוגרפיה לפרשנות ספרותית' ,טללי אורות ( 10תשס"א) ,עמ' .204‑192
'נביא בדרך בית אל — משהו על היחס שבין ספרות לראליה' ,על אתר ח-ט (תשס"א),
עמ' .187‑175
'שמותיו של ים המלח במקרא ובספרות חז"ל' ,מאגר מאמרים ביהדות דברי הקונגרס
העולמי השלושה עשר למדעי היהדות (תשס"ב)www.Jewish-studies.org .
עם יוסי שפנייר' ,על כמה מבעיותיה הסביבתיות של ירושלים הקדומה (שמירת טבע בעיר
הקדושה)' ,עלון לרכז הטיולים ( 1תשס"ב) ,עמ' .15‑14
'שיר מקום — פסגת הר הצופים' ,עלון לרכז הטיולים ( 1תשס"ב) ,עמ' .13‑12
'ליל גל(ייי)יל (שיר־מקום)' ,עלון לרכז הטיולים ( 2תשס"ב) ,עמ' .5‑4

196

בשביל ישראל

'מורשת מודיעין' ,עלון לרכז הטיולים ( 3תשס"ב) ,עמ' .13
'יום ולילה בחוף אכזיב' ,עלון לרכז הטיולים ( 4תשס"ב) ,עמ' .7
׳דממה ביזרעאל (שיר מקום)' ,עלון לרכז הטיולים ( 5תשס"ב) ,עמ' .6
'הכרמל — ההר הירוק תמיד' ,עלון לרכז הטיולים ( 6תשס"ב) ,עמ' .6
'והדרך עודנה נפקחת לאורך' ,עלון לרכז הטיולים ( 4תשס"ג) ,עמ' .28
'עבר הירדן בספר בראשית' ,טללי אורות יא (תשס"ד) ,עמ' .253‑246
עם מנחם כץ' ,חברון ,היכלות והדרך לכפר עציון :תפיסת המקום הקדוש בעיני אליעז
כהן' ,דרך אגדה ט (תשס"ו) ,עמ' .47‑41
'זבת חלב ודבש :עיון ספרותי ושורשים בראליה' ,על אתר יג-יד (תשס"ו) ,עמ' .115‑101
עם יוסי שפנייר' ,משומרון יצא ובים יבוא' ,שיח שדה ( 1תשס"ו).
'"וכפר קרנוס כבית שאן" :על הלכות ועל אגדות שנקשרו בכפר קטן באזור בית שאן' ,דרך
אגדה י (תשס"ז) ,עמ' .94‑69
'"משחה" ו"משחית" עיונים בתיאור הר הזיתים במקרא ובפירושיו של רש"י' ,מחקרי עיר
דוד וירושלים הקדומה ( 1תשס"ח) ,עמ' .85‑71
'גן עדן — בין מקום לסביבה' ,שיח שדה ( 5תשס"ח).
עם יוסי שפנייר' ,מים בארץ ישראל לאור המקורות :לקט מקורות מבואר' ,עלון למדריך
הטיולים .)2008( 13
'הגליל העליון בפיוט ארץ ישראלי קדמון :על משמעותה הסמלית של "פיסת גיאוגרפיה" ',
מורשת ישראל ( 6תשס"ט) ,עמ' .90‑73
'צבא יודע את ארצו :על המדור לידיעת הארץ בצה"ל' ,בתוך :י' רוזנסון ,ע' ישראלי (עורכים),
חיל ברוח ,תל אביב תשס"ט ,עמ' .459‑438
'עץ יריע בשדרות :הייעור בנגב וסמליותו' ,בתוך :א' ששון (עורך) ,שדרות — נופ־אדם
במרחב ,ירושלים תש"ע ,עמ' .142‑133
'סיסרא בשביעית — מצוות שביעית :הקרקע והזיכרון' ,שיח שדה ( 6תש"ע) ,עמ' .26‑18
'"זו קיסרי בת אדום" — קיסריה :דמות ותדמית' ,מכמני קיסריה ב (תשע"א) ,עמ' .294‑283
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'פרשות ה"צור" בספר שמות :מן הראליה לפרשנות ספרותית' ,שיח שדה ( 7תשע"א),
עמ' .63‑52
עם יוסי שפנייר' ,מרחב מודיעין — הבניית זיכרון המכבים בחבל מודיעין ,מחקרי יהודה
ושומרון כא (תשע"ב) ,עמ' .225‑207
'מעשים בכינרת ובסביבתה — קובץ אגדות ופולמוסים בראי המקום' ,דרך אגדה יב
(תשע"ג) ,עמ' .265‑241
'"הנוף היה הגיבור" — על תיאורי ארץ ישראל בספר אהבת ציון של אברהם מאפו' ,על
אתר יז (תשע"ג) ,עמ' .109‑93
עם יוסי שפנייר' ,הקסטל — המעוז של מעוז ציון' ,מחקרי יהודה ושומרון כג (תשע"ד),
עמ' .287‑263
'כרתו ברית את סלעי הרים של ירושלים :הערות על ההיבט התרבותי של ההתיישבות
בהר' ,מחקרי יהודה ושומרון כד (תשע"ה) ,עמ' .189‑165
'כפתור ופרח בכתף החרמון :אשתורי הפרחי והר מעמד בין הבתרים' ,עת־מול 239
(תשע"ה) ,עמ' .12‑10
עם יוסי שפנייר"' ,שוב נעלה אליו" — על קורותיה וסמליותה של אנדרטת הראל בגבעת
הרדאר' קתדרה ( 153תשע"ה) ,עמ' .156‑125

בתי כנסת
'בתי כנסת בגובהה של עיר — המציאות והמשמעות הדתית' ,על אתר ב (תשנ"ו) ,עמ' .70‑57
'בית המקדש ובית הכנסת — עולמות נפגשים בפיוטי ארץ ישראל' ,מסורת הפיוט ב
(תש"ס) ,עמ' .53‑19
'תיעוד :בתי כנסת במבחן בג"צ :מקרה בתי הכנסת בגוש קטיף' ,דרך אפרתה יב (תשס"ה-
תשס"ו) ,עמ' .214‑195
'"כאבני החושן יעירו מעפר" :תגובות למציאת בתי כנסת קדומים בארץ ישראל' ,דרך
אפרתה יב (תשס"ה-תשס"ו) ,עמ' .51‑29
'בית הכנסת הגדול בראשון לציון' ,דרך אגדה ט (תשס"ו) ,עמ' .97‑83
'"צמחיית היהודים" בבית הכנסת בסגד' ,ידע עם ( 68‑67תשס"ח) ,עמ' .263‑251
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'בית הכנסת שעל שם גאון עוזנו :על בית הכנסת הגר"א בתל אביב' ,בתוך :י' רוזנסון ,י' ריבלין
(עורכים) ,תלמידי הגר"א בארץ ישראל — היסטוריה ,הגות ,ריאליה ,תש"ע ,עמ' .210‑177
'מה נורא המקום :בית תפילה לעמים — על כתובות בחזיתות של בתי כנסת' ,ידע עם
( 72‑71תשע"א) ,עמ' .48‑24
'מורשתו הציונית־דתית של "גדוד פשיטה" ביטאון בית הכנסת של גדוד 79׳ ,מים מדליו
( 26‑25תשע"ד-תשע"ה) ,עמ' .285‑263

הגות ופילוסופיה
'גלות בחרן וגלות הדורות — על הכלל מעשה אבות סימן לבנים' ,טללי אורות א (תשמ"ט),
עמ' .24‑11
עם מרים בלום ,שלמה גולדשמידט ,עמוס סמואל ,מרדכי קורן וצבי קליימן' ,גבולות
ארץ ישראל — שאלות דתיות וחינוכיות' ,דרך אפרתה ב (תשנ"ב) ,עמ' .54‑31
'השלום כמשל' ,ירוק כחול לבן ( 2תשנ"ה) ,עמ' .47
'אמונת חכמים — בירור מושגי וחינוכי' ,דרך אפרתה ז (תשנ"ז) ,עמ' .98‑89
'מחנה המדבר — דגם מדינה' ,שנה בשנה (תשנ"ח) ,עמ' .294‑287
עם שאול סולברג' ,שבעת העולמות של האדם — המדרש והפסיכולוגיה' ,דרך אגדה ב
(תשנ"ט) ,עמ' .121‑105
'הרהורים על פרשנות ודתיות' ,טללי אורות ח (תשנ"ט) ,עמ' .45‑29
'ביתך — בית ועד לחכמים :מסה על חינוך כהכנסת אורחים' ,הגות בחינוך היהודי ב
(תש"ס) ,עמ' .46‑35
'שתיקה חסידית' ,שנה בשנה (תש"ס) ,עמ' .347‑340
'הציונות הדתית והמקדש — הרהורים וקווים מנחים לדיון' ,קובץ הציונות הדתית ג (תשס"א),
עמ' .643‑633
'מלך נקבר — על חייהם ועל מותם של מלכים כביטוי לאנושיותם' ,על אתר י (תשס"ג),
עמ' .57‑45
'תודעה נבואית :על מראות סמליים ופסיכולוגיה נבואית אצל ירמיהו' ,דרך אפרתה יא
(תשס"ד) ,עמ' .162‑157
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'כאב דתי — דת הכאב' ,טללי אורות יב (תשס"ו) ,עמ' .253‑235
'הלל ישראלי ,יהודי וציוני להילולה במירון' ,בתוך :צ' עוקשי ,ס' רוזמרין ,י' רוזנסון (עורכים),
במשעולי עבר יהודי ,ירושלים תשס"ו ,עמ' .391‑367
'"הומה וצועק מן הגלות" :עיון בדרכי הפרשנות ובמשקעים הפולמוסיים בפירוש רש"י
לתהילים' ,מים מדליו ( 17תשס"ו) ,עמ' .98‑75
'גוש קטיף — הרהורים על שאלות חינוכיות' ,בתוך :ש' רז (עורך) ,מאה שנות חינוך ציוני
דתי ,ירושלים תשס"ז ,עמ' .651‑631
'גדליה ,רחל ,רבין :הרהורים ציוניים־דתיים על ימי זיכרון' ,אקדמות כג (תשס"ט) ,עמ' .128‑111
'"והנה הספק הראשון הזה - "...הרב אברהם משה ויטקינד :מחשבות ציוניות-דתיות והגות
חינוכית לנוכח התהפוכות בשליש הראשון של המאה העשרים' ,הגות ,ט ( ,)2010עמ' .173-137
'תבניות ומסגרות :עיון בפולמוס האנטי־נוצרי בשירת רבי יניי' ,מורשת ישראל ( 8תשע"א),
עמ' .91‑69
'ה"היות" עבד :חוויה דתית ומשמעותה' ,אורשת ג (תשע"ב) ,עמ' .150‑135
'אגדות על קראים בטרוקי — הערה על פולקלור ,זהות וזיכרון' ,ידע עם לח-לט (תשע"ג),
עמ' .19‑7
'מורשתו הציונית־דתית של "גדוד פשיטה" ביטאון בית הכנסת של גדוד  ,79מים מדליו
( 26‑25תשע"ד-תשע"ה) ,עמ' .285‑263
'אסוך של שמן אחד' — על נס וחוקיות במשנתו של שמואל אלכסנדרוב' ,בדד( 30 ,תשע"ה),
עמ' .116‑103

היסטוריה
'מלוכה "ככל הגויים" — ניתוח ההתייחסות אל המלוכה במקרא והשוואה למלוכה בעולם
העתיק' ,מים מדליו (תשנ"ה) ,עמ' .123‑107
'היסטוריה וזיכרון במשנה — הערה על מקומו של רבן גמליאל דיבנה בסדר הקבלה
במסכת אבות' ,נטועים ( 6תש"ס) ,עמ' .86‑81
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'רשויות דז' באדר לעמנואל לעף :על "הרמזים הדקים" למאורעות הגדולים' ,בתוך :צ' עוקשי,
ס' רוזמרין ,י' רוזנסון (עורכים) ,במשעולי עבר יהודי :מחקרים וזכרונות לכבודו של ד"ר
צבי גסטוירט ,ירושלים תשס"ו ,עמ' .487‑463
'רש"י לתורה :הגישה הפרשנית והד התקופה' ,עיוני מקרא ופרשנות ח (תשס"ח — ספר
אלעזר טויטו) ,עמ' .321‑293
'זיכרון הלל ושמאי :הסיפור ולוח השנה ,הפיוט והמערה' ,קתדרה ( 129תשס"ט) ,עמ' .46‑27
'בית הכנסת שעל שם גאון עוזנו :על בית הכנסת הגר"א בתל אביב' ,בתוך :י' רוזנסון ,י' ריבלין
(עורכים) ,תלמידי הגר"א בארץ ישראל — היסטוריה ,הגות ,ריאליה ,תש"ע ,עמ' .210‑177
'טשרניחובסקי אחד ,זהויות רבות' ,עת־מול ( 215תשע"א) ,עמ' .21‑18
'"בעבור צעירים כמו גם לעובדים ולעוזרים בחנויות" — על המפעל החינוכי "תפארת בחורים"
בווילנה' ,הגות בחינוך היהודי י (תשע"א–תשע"ד) ,עמ' .72‑15
'הרב פראנק :הערכה ,זיכרון ,מחקר' ,בתוך :י' רוזנסון (עורך)" ,גאון ההוראה" אחרי 50
שנה — היסטוריה ,הגות ,ריאליה( ,תשע"ב) ,עמ' .17‑7
'"עלי חומותייך" :הרב צבי פסח פראנק על נפילת העיר העתיקה וחורבנה' ,בתוך :י' רוזנסון
(עורך) :״גאון ההוראה״ אחרי  50שנה — היסטוריה ,הגות ,ריאליה (תשע"ב) ,עמ' .167‑151
'עצו היהודי של אברהם אבינו ,מבט לסיפור של נוסע יהודי מתקופת מסעי הצלב',
כנס מחקרי חברון ( 1תשע"ב) ,עמ' .80 ‑68
עם יוסי שפנייר' ,מרחב מודיעין — הבניית זיכרון המכבים בחבל מודיעין׳ ,מחקרי יהודה
ושומרון כא (תשע"ב) ,עמ' .225‑207
עם סיגלית רוזמרין"' ,לא נותר יתום לקדיש" — שירים על קיץ  1941בליטא' ,בתוך :מ' בן יעקב,
ג' גרינברג ,ס' רוזמרין (עורכים) ,הקיץ הנורא ההוא —  70שנה להשמדת הקהילות היהודיות
בערי השדה בליטא ,ירושלים תשע"ג ,עמ' .160‑125
'"ונותרה (אה)בת ציון כסוכה בכרם" — מה שנשקף ומה שנזכר מסוכה אחת בקובנה',
מורשת ישראל ( 10תשע"ד) ,עמ' .109‑94
עם יוסי שפנייר' ,הקסטל — המעוז של מעוז ציון' ,מחקרי יהודה ושומרון כג (תשע"ד),
עמ' .287‑263
'מורשתו הציונית־דתית של "גדוד פשיטה" ביטאון בית הכנסת של גדוד 79׳ ,מים מדליו
( 26‑25תשע"ד-תשע"ה) ,עמ' .285‑263
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'"וידוע שהם מוסרים נפשם על שליחותם" תעלומת גשר אכזיב :ההיבט הלאומי ושאלת
התרת העגונה׳ ,אורשת ו (תשע"ה) ,עמ' .288‑275
'"והנס היה שהפלמ"ח הופיע" — מאגדות צפת האחרונות' ,ידע עם — במה לפולקלור
יהודי ( 76‑75תשע"ה) ,עמ' .168‑138
'כפתור ופרח בכתף החרמון :אשתורי הפרחי והר מעמד בין הבתרים' ,עת־מול 239
(תשע"ה) ,עמ' .12‑10
עם יוסי שפנייר"' ,שוב נעלה אליו" — על קורותיה וסמליותה של אנדרטת הראל בגבעת
הרדאר' קתדרה ( 153תשע"ה) ,עמ' .156‑125
'בשבוע שחלה פרשת קורח ,...לילינבלום בווינקומיר שנת תרכ"ו׳ ,ידע־עם( 78‑77 ,תשע"ז),
עמ' .151‑141

זיכרון והנצחה
'היסטוריה וזיכרון במשנה — הערה על מקומו של רבן גמליאל דיבנה בסדר הקבלה
במסכת אבות' ,נטועים ( 6תש"ס) ,עמ' .86‑81
'הפרשנית ,הפירוש וההיסטוריה — הערה על תפיסת הזיכרון של נחמה ליבוביץ' ,בתוך:
א' בזק ,ש' ויגודה ,מ' מוניץ (עורכים) ,על דרך האבות ,אלון שבות תשס"א ,עמ' .455‑433
'המקום ,הטקסט והזיכרון — עיון באחד מדפוסי הזיכרון של חז"ל' ,זמנים ( 76תשס"א),
עמ' .70‑60
'אליהו ודוד — הטקסט והזיכרון' ,דרך אגדה ו (תשס"ג) ,עמ' .101‑61
'כימי העץ :טבע וזיכרון בשירתו של אהרן מירסקי' ,בתוך :א' חזן ,י' יהלום (עורכים) ,לאות
זיכרון :מחקרים בשירה העברית ובמורשת ישראל — ספר זיכרון לאהרן מירסקי,
אוניברסיטת בר־אילן תשס"ז ,עמ' .76‑59
'פרחי אימר ומסרבי מירון :עדות הפיוט על זיכרונם של שני משמרות כהונה בגליל' ,מסורת
הפיוט ד (תשס"ח) ,עמ' .125‑103
'גדליה ,רחל ,רבין :הרהורים ציוניים־דתיים על ימי זיכרון' ,אקדמות כג (תשס"ט) ,עמ' .128‑111
'"גם ברוח וגם באבן" :בית יד לבנים כמוקד הנצחה ותרבות' ,בתוך :י' רוזנסון ,ע' ישראלי
(עורכים) ,חיל ברוח ,תל אביב תשס"ט ,עמ' .308‑278
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'סיסרא בשביעית — מצוות שביעית :הקרקע והזיכרון' ,שיח שדה ( 6תש"ע) ,עמ' .26‑18
'לזכור לחנך ,לחנך לזכור :על אודות המתח שבין זיכרון וחינוך — דוגמת השואה' ,בתוך :מ'
רחימי (עורך) ,מאורות ליהודה ,אלקנה תשע"ב ,עמ' .342‑327
'נפט זורם בחוליקאת :על זיכרון מטושטש לאירוע שנועד להיות נס' ,עת־מול ( 220תשע"ב),
עמ' .25‑22
'אגדות על קראים בטרוקי — הערה על פולקלור ,זהות וזיכרון' ,ידע עם לח-לט (תשע"ג),
עמ' .19‑7
'מקרה ליטוקיס קיץ  — 41השתקפותו של "פוגרום" בזיכרון היהודי' ,בתוך :מ' בן יעקב ,ג'
גרינברג ,ס' רוזמרין (עורכים) ,הקיץ הנורא ההוא —  70שנה להשמדת הקהילות היהודיות
בערי השדה בליטא ,ירושלים תשע"ג ,עמ' .124‑91
עם יוסי שפנייר' ,ירושלים — הראל סביב לך — הנצחת חטיבת הראל בפרוזדור ובמרחב
יהודה' ,מחקרי יהודה ושומרון כב (תשע"ג) ,עמ' .261‑239
'"כל התנאים וגדולי האומה ...קמו לתחייה בלילה ההוא" :קרב מירון — היסטוריה ,ספרות,
זיכרון ,בתוך :י' רוזנסון וי' שפנייר (עורכים) :מנחת ספיר — אסופת מאמרים ,מנחות ידידות
והוקרה לכבוד יצחק ספיר ,אלקנה תשע"ג ,עמ' .631‑609
עם יוסי שפנייר' ,שמרני אל רחום — הרהורים על גלגוליה של הנצחה' ,עמודים 5 ,762
(תשע"ג) ,עמ' .6‑4
'שמור נא לנצח הנדיב מושיענו' ,עת־מול ( 225תשע"ג) ,עמ' .15‑12
'מוזאונים מנציחים דמויות — על מקרי בית אוסישקין ובית יגאל אלון' ,מוזאונים בראי
החברה והחינוך — היסטוריה ,הגות ,ריאליה (תשע"ז) ,עמ' .127‑105
עם יוסי שפנייר"' ,בנתיב הענות הולכת הפדות" :הנצחת הל"ה בנתיב הל"ה ,קתדרה 162
(תשע"ז) ,עמ' .150‑119
עם יוסי שפנייר"' ,לצרור את נפשו בתוך חיי הקבוצה" — אנדרטת גטו ורשה במעלה
החמישה' ,עת־מול ( 254תשע"ח) ,עמ' .30‑28

חי וצומח ,טבע וסביבה
'סוכות של כל ימות השנה' ,טבע וארץ טז( 5 ,תשל"ד) ,עמ' .292‑290
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'גרפיט ויהלום' ,לדעת י (תשל"ט) ,עמ' .16‑14
'על דחלילים ואנשים' ,טבע וארץ כד( 6 ,תשמ"ב) ,עמ' .263‑262
'הארז במקורותינו' ,סיני צג (תשמ"ג) ,עמ' קמב-קנח.
'ארז הלבנון — הפסוק ,המדרש והמציאות' ,חלמיש ( 1תשמ"ד) ,עמ' .31‑10
'בעקבות הרותם במקורות־הרהורים בעקבות מאמרו של אלי רז' ,חלמיש ( 2תשמ"ה),
עמ' .54‑46
'תצפיות על מטאטאים' ,חלמיש ( 2תשמ"ה) ,עמ' .72
'בשבחן של עזים לעתיד לבוא' ,חלמיש ( 3תשמ"ה) ,עמ' .71
'טללים וערפילים בארץ ישראל' ,חלמיש ( 3תשמ"ה) ,עמ' .59‑46
'תצפית — עזים בחורבות' ,חלמיש ( 3תשמ"ה) ,עמ' .74‑72
'הכן גגך לחורף!' ,סלעית יד( 3 ,תשמ"ה) ,עמ' .6‑5
'עוד לשאלת זיהוי העצבונית שבמדרש' ,חלמיש ( 4תשמ"ו) ,עמ' .19‑18
'גאון הירדן — ג'ונגל או מטע?' ,טבע וארץ כח( 2 ,תשמ"ו) ,עמ' .15‑14
'הערער הארור' ,טבע וארץ כח( 3 ,תשמ"ו) ,עמ' .43‑42
'ובכל זאת ,'...טבע וארץ כח( 5 ,תשמ"ו) ,עמ' .17
'הר המסריח פרותיו — על הר החרמון' ,טבע וארץ כט( 1 ,תשמ"ו) ,עמ' .24
'הפקת מלח בארץ ישראל בימי קדם' ,ישראל — עם וארץ ד( 22 ,תשמ"ו) ,עמ' .234‑225
'כרמי חברון — עבר והווה (סיור בכרמים לאור המקורות)' ,מורשת דרך ( 16תשמ"ו) ,עמ' .33‑31
'שומרות ,מגדלים ומלונות' ,סלעית יד( 5 ,תשמ"ו) ,עמ' .23‑21
עם אבי שמידע' ,הערות העורכים' ,חלמיש ( 5תשמ"ז) ,עמ' .109‑107
'בעקבות האלה בהרי חברון' ,טבע וארץ כט( 2 ,תשמ"ז) ,עמ' .25‑23
'מלח בעתלית' ,טבע וארץ כט( 3 ,תשמ"ז) ,עמ' .30‑28
'חיים בירושלים של מטה :חז"ל ואקולוגיה ירושלמית' ,טבע וארץ כט( 4 ,תשמ"ז) ,עמ' .34‑32
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'ולקחתם אגדת אזוב ...על בוטניקה ועל סמלים במחשבת הקדמונים' ,טבע וארץ כט5 ,
(תשמ"ז) ,עמ' .14‑13
'לפתח חטאת רובץ :עיונים במקומה של האדמה במעשה קין והבל' ,מגדים ג (תשמ"ז),
עמ' .42‑33
'הגלבוע אינו מקולל :על גתות בגלבוע' ,סלעית טו( 10 ,תשמ"ז) ,עמ' .7‑5
'ערבה — אחת מארבעה' ,סלעית טז( 1 ,תשמ"ז) ,עמ' .17‑16
'על העפצים שנזכרו במקורות המשנה והתלמוד' ,שפירית ( 5תשמ"ז) ,עמ' .17‑13
'מלח סדומית — מהות ,הפקה והלכה' ,תחומין ח (תשמ"ז) ,עמ' .428‑417
'חציר גגות תרבותי' ,חלמיש ( 6תשמ"ח) ,עמ' .59‑55
'טבע ונוף בנבואת עמוס' ,חלמיש ( 6תשמ"ח) ,עמ' .53‑39
'מקורות נוספים על האלה' ,חלמיש ( 7תשמ"ח) ,עמ' .91
'המים הזכריים והמים הנקביים של הירדן :מחילה של קיסריון?' ,טבע וארץ ל( 7 ,תשמ"ח),
עמ' .30‑28
'גידול תמרים בארץ ישראל בעבר על פי המקורות' ,בתוך :א' אלון (עורך) ,התמר עץ
החיים — סגולותיו ושימושיו ,תל אביב תשמ"ח ,עמ' .104‑94
'כזרם מים כבירים שוטפים :תיאורי שיטפונות במקורות' ,טבע וארץ לא( 4 ,תשמ"ט),
עמ' .38‑36
'אימתי שבולים אומרות שירה בניסן — בעקבות השעורה לעומר' ,טבע וארץ לא8 ,
(תשמ"ט) ,עמ' .40‑38
'עוצר הרוחות :כפות תמרים ,לולב ,שמירת הטבע ועוד' ,טבע וארץ ( 251תשנ"ב) ,עמ' .41‑39
'הלוויתן המקראי — מה מקומה של הריאליה בהבנת הכתובים? לזכרו של אלישע שפי',
חלמיש ( 8תשנ"ג) ,עמ' .46‑42
'הרימון במקורותינו' ,חלמיש ( 8תשנ"ג) ,עמ' .17‑7
'הרים גבוהים ליעלים :על יעלי ארץ ישראל במקורות' ,טבע וארץ ( 262תשנ"ג) ,עמ' .26‑24
'איכות הסביבה — לחיות בעולם טוב יותר' ,דפים לספרנים בבתי הספר ( 11תשנ"ד) ,עמ' .7
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'עולם חסד יבנה :עיון במקומה של מידת החסידות בשמירת הסביבה' ,טללי אורות ה
(תשנ"ד) ,עמ' .210‑199
'מרוב דובים לא רואים את היער (תורת האקולוגיה)' ,ירוק כחול לבן ( 1תשנ"ד) ,עמ' .77
'השלום כמשל' ,ירוק כחול לבן ( 2תשנ"ה) ,עמ' .47
'נח ,התיבה ושמירת הסביבה' ,ירוק כחול לבן ( 5תשנ"ה) ,עמ' .68
חוצב להבות אש — על שרפות יער במקרא' ,ירוק כחול לבן ( 6תשנ"ה) ,עמ' .16
'שלח לחמך על פני המים' ,ירוק כחול לבן ( 7תשנ"ו) ,עמ' .38
'יערות הגשם והשאלה היהודית' ,מימד ( 7תשנ"ו) ,עמ' .11
'חקלאות שלחין — השיתוף והאתגר החברתי' ,על אתר ב (תשנ"ו) ,עמ' .21‑7
'שמן בייסורים' ,על אתר ב (תשנ"ו) ,עמ' .73‑69
'The essence and siting of oil producing facilities in the mishnaic and talmudic period
based on authentic sources', Olive Oil in Antiquity; Israel and Neighbouring Countries
from the Neolith to the Early Arab Period. Ed. by D. Eitam and M. Heltzer. Padova:
Sargon, 1996, pp. 113–118.

'כרמים ושקמה' ,על אתר ג (תשנ"ח) ,עמ' .146‑142
'מקורות מספרים על מקורות (-מים) :בור ,באר ומעיין בארץ ישראל' ,יד ליאיר ,תשנ"ט,
עמ' .85‑81
'איש חסיד (וירוק) היה' ,ירוק כחול לבן ( 28תשנ"ט) ,עמ' .14
'שבעת מיני הבכורים — טבע ואמונה' ,בתוך :י' זולדן (עורך) ,ביכורי הארץ ,כפר דרום
תשס"ג ,עמ' .350‑342
'קטורת וחידותיה :סקירה על "ספר הקטורת" מאת זהר עמר' ,בד"ד ( 15תשס"ד) ,עמ' .117‑111
עם יוסי שפנייר' ,שמירת טבע וסביבה במקורות היהודיים :ביבליוגרפיה מוערת ערוכה על
פי נושאים' ,מים מדליו ( 16תשס"ה) ,עמ' .219‑203
'תפוח אקולוגי :עיון במסרים היהודיים של מיצג אקולוגי' ,מים מדליו ( 16תשס"ה) ,עמ' .46‑41
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'כימי העץ :טבע וזיכרון בשירתו של אהרן מירסקי' ,בתוך :א' חזן ,י' יהלום (עורכים) ,לאות
זיכרון :מחקרים בשירה העברית ובמורשת ישראל — ספר זיכרון לאהרן מירסקי,
אוניברסיטת בר־אילן תשס"ז ,עמ' .76‑59
'"צמחיית היהודים" בבית הכנסת בסגד' ,ידע עם ( 68‑67תשס"ח) ,עמ' .263‑251
'גן עדן — בין מקום לסביבה' ,שיח שדה ( 5תשס"ח).
'עץ יריע בשדרות :הייעור בנגב וסמליותו' ,בתוך :א' ששון (עורך) ,שדרות — נופ־אדם
במרחב ,ירושלים תש"ע ,עמ' .142‑133
'Guarding the Globe: a Jewish approach to global Warming', in: A. Israel, R. Einav, J.
Seckbach (eds): Seaweeds and their Role in Globally Changing Environments (2010),
pp. 451–461.
'The Best Mislaid Plans: A Religious Approach to the Question of the Planning of
Reality', Origin(s) of Design in Nature, L. Swan, R. Gordon, J. Seckbach (eds), New
York London 2011, pp. 195–205.

חינוך ,הוראה והכשרת מורים
'מותר המחנך והפזמונאי' ,נקודה ( 129תשמ"ט) ,עמ' .67‑66
'"אין סומכין על הנס" — שאלות של אידיאולוגיה ופדגוגיה' ,תלפיות (תשנ"א-תשנ"ב),
עמ' .145‑139
'הרהורים על הוראה אינטגרטיבית במקצועות הקודש' ,דפים ( 15תשנ"ב) ,עמ' .123‑117
עם מרים בלום ,שלמה גולדשמידט ,עמוס סמואל ,מרדכי קורן וצבי קליימן' ,גבולות
ארץ ישראל — שאלות דתיות וחינוכיות' ,דרך אפרתה ב (תשנ"ב) ,עמ' .54‑31
'מקומות קדושים בארץ ישראל :ניסיון לגיבוש השקפה חינוכית' ,טללי אורות ג (תשנ"ב),
עמ' .192‑178
'"ואין אחד דומה לחברו" — היחס לשונה בלימוד התורה' ,דרך אפרתה ה (תשנ"ה) ,עמ' .117‑99
'הכיבוש בימים ההם ובזמן הזה :מסרים אנטי־מלחמתיים בספר יהושע' ,הד החינוך סט,
( 12‑11תשנ"ה) עמ' .9‑8
'גשר אל היחד' ,הד החינוך עא( 1 ,תשנ"ו) ,עמ' .7‑4
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'מקור בעבר ותכלית בעתיד — על מתח חינוכי ויסודותיו' ,מחקרים במקרא ובחינוך
(תשנ"ו) ,עמ' .335‑330
'אמונת חכמים — בירור מושגי וחינוכי' ,דרך אפרתה ז (תשנ"ז) ,עמ' .98‑89
'השואל והמשאל — על החינוך לשאלות' ,מידאור ( 6‑5תשנ"ט) ,עמ' .9‑8
'משלים חינוכיים — פרקים א-ב בספר משלי כמתווי השקפה חינוכית' ,מים מדליו (תשנ"ט),
עמ' .56‑47
'ביתך — בית ועד לחכמים :מסה על חינוך כהכנסת אורחים' ,הגות בחינוך היהודי ב
(תש"ס) ,עמ' .46‑35
'תהליך האקדמיזציה ושאלת הפתיחות (פתיחות וסגירות בהכשרת מורים בחינוך היהודי)',
מידאור ( 7תש"ס) ,עמ' .13‑12
'חינוך ומשפט עברי :עיון בחוות דעת משפטיות של א' רובינשטיין ,לשעבר היועץ המשפטי
לממשלה' ,הגות בחינוך היהודי ה-ו (תשס"ד) ,עמ' .258‑239
'גוש קטיף — הרהורים על שאלות חינוכיות' ,בתוך :ש' רז (עורך) ,מאה שנות חינוך ציוני
דתי ,ירושלים תשס"ז ,עמ' .651‑631
'חכמה קוראת :עיונים חינוכיים בפרקים ח-ט בספר משלי' ,בתוך :לרעות בגנים וללקוט
שושנים ,רבבה תשס"ז ,עמ' .339‑332
'"בעבור צעירים כמו גם לעובדים ולעוזרים בחנויות" — על המפעל החינוכי "תפארת בחורים"
בווילנה' ,הגות בחינוך היהודי י (תשע"א–תשע"ד) ,עמ' .72‑15
'לזכור לחנך ,לחנך לזכור :על אודות המתח שבין זיכרון וחינוך — דוגמת השואה' ,בתוך :מ'
רחימי (עורך) ,מאורות ליהודה ,אלקנה תשע"ב ,עמ' .342‑327
'תפארת בחורים — "חברה" מסורתית או תנועת נוער' ,דור ודור מד (תשע"ג) ,עמ' .487‑466
'תלמיד מתחפש מורה מחפש — מסה קצרה על תחפושות ועל חינוך' ,דרך אפרתה יד
(תשע"ד) ,עמ' .81‑75

ירושלים
'חיים בירושלים של מטה :חז"ל ואקולוגיה ירושלמית' ,טבע וארץ כט( 4 ,תשמ"ז) ,עמ' .34‑32
'מדברה של ירושלים :גיאוגרפיה וסמליות' ,טללי אורות ו (תשנ"ה) ,עמ' .294‑285
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עם יוסי שפנייר' ,על כמה מבעיותיה הסביבתיות של ירושלים הקדומה (שמירת טבע בעיר
הקדושה)' ,עלון לרכז הטיולים ( 1תשס"ב) ,עמ' .15‑14

שפה ולשון
'צלף — הצליף (לשון — פרשנות)' ,חלמיש ( 1תשמ"ד) ,עמ' .55‑51
'על כמה ענייני לשון הקשורים בדחלילים' ,חלמיש ( 2תשמ"ה) ,עמ' .68‑55
'הביטויים "גדולי החכמים" ו"חכמים גדולים" במשנה תורה' ,טללי אורות ,ד (תשנ"ג),
עמ' ( 104‑76פורסם גם בסיני קיג (תשנ"ד) ,עמ' רה—רכט).
'אותיות שנבראו בהן שמים וארץ — משמעות השפה בהבנת סיפורי הבריאה' ,דרך אפרתה
ד (תשנ"ד) ,עמ' .126‑107
'עולמו המר של הזית (על פשרם של ביטויים הקשורים בזית ובשמן)' ,לשוננו לעם 48
(תשנ"ז) ,עמ' .169‑164
'לשונות גן' ,על אתר ג (תשנ"ח) ,עמ' .124‑113
'"גנות צריפין" או "גגות צריפין"?' ,על אתר ו (תש"ס) ,עמ' .135‑131
'נוף שעיר' ,לשוננו לעם נא-נב ,א (תש"ס-תשס"א) ,עמ' .36‑34
'מכבש גנות או גגות? עיון במשמעותו של ביטוי' ,לשוננו סד( 2‑1 ,תשס"ב) ,עמ' .72‑59
'על שיבולים ופאה בראש ובשדה' ,לשוננו לעם ( 53תשס"ב) ,עמ' .79‑75
'"נמצא מחריב את העולם" :על חילופי דל"ת ורי"ש במדרש' ,דרך אגדה ז-ח (תשס"ד-
תשס"ה) ,עמ' .150‑119
'בעבור זה — משהו על דרכם של חכמים במילית "זה" ' ,בלשנות עברית ( 55תשס"ה),
עמ' .81‑67
'בית עם :על גלגולי משמעותו של מונח' ,לשוננו לעם נו ,ד (תשס"ז) ,עמ' .225‑216
'"בני מרון" :פרשנות ודרשנות במבחן ההקשר' ,דעת לשון (תשס"ח) ,עמ' .58‑39
'כולו חורבן :עיון בנבואות ירמיהו ובשפת הנבואה' ,טללי אורות יד (תשס"ח) ,עמ' .103‑83
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עם סיגלית רוזמרין' ,חייל — שמור על הניקיון ,בפקודה! עיון לשוני־סוציולוגי במבחר "שלטי
חוצות" בבסיסי צה"ל' ,בתוך :י' רוזנסון ,ע' ישראלי (עורכים) ,חיל ברוח ,תל אביב תשס"ט,
עמ' .396‑381
'עברית ,שבת וציונות דתית :על ביקור ביאליק בווילנה בחורף תרצ"ב' ,מים מדליו 23‑22
(תשע"א-תשע"ב) ,עמ' .376‑359
'"בעבור היות דמותם קרובות במכתב" :על חילופי דל"ת-רי"ש בישעיהו ומשמעותם הלשונית־
ספרותית' ,בתוך :י' רוזנסון וי' שפנייר (עורכים) :מנחת ספיר — אסופת מאמרים ,מנחות
ידידות והוקרה לכבוד יצחק ספיר ,אלקנה תשע"ג ,עמ' .367‑341
'"בעיר מגן וצינה בהרוג התועים את קהל ה'"  :על דרכי השימוש בשמות מקומות בטקסטים
יהודיים מתקופת מסעי הצלב ואחריה' ,מועד כב (תשע"ו) ,עמ' .98‑68

מים
'טללים וערפילים בארץ ישראל' ,חלמיש ( 3תשמ"ה) ,עמ' .59‑46
'תפילה לגשם' ,סלעית טז( 2 ,תשמ"ז) ,עמ' .7
'המים הזכריים והמים הנקביים של הירדן :מחילה של קיסריון?' ,טבע וארץ ל( 7 ,תשמ"ח),
עמ' .30‑28
'כזרם מים כבירים שוטפים :תיאורי שיטפונות במקורות' ,טבע וארץ לא( 4 ,תשמ"ט),
עמ' .38‑36
'מקורותיו התת־קרקעיים של הירדן באגדות הקדמונים' ,נקרות צורים ( 16תש"ן) ,עמ' .23‑19
'שלח לחמך על פני המים' ,ירוק כחול לבן ( 7תשנ"ו) ,עמ' .38
'מקורות מספרים על מקורות (-מים) :בור ,באר ומעיין בארץ ישראל' ,יד ליאיר ,תשנ"ט,
עמ' .85‑81

מעגל השנה
'סוכות של כל ימות השנה' ,טבע וארץ טז( 5 ,תשל"ד) ,עמ' .292‑290
'התשובה בספר איוב (הרהורים על התשובה והימים הנוראים)' ,שמעתין כא76‑75 ,
(תשמ"ד) ,עמ' .63‑56
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'לאן נעלמה עונת המסיק? (האם חג החנוכה הוא חג חקלאי?)' ,טבע וארץ ל (תשמ"ז),
עמ' .36‑34
'ערבה — אחת מארבעה' ,סלעית טז( 1 ,תשמ"ז) ,עמ' .17‑16
'אימתי שבולים אומרות שירה בניסן — בעקבות השעורה לעומר' ,טבע וארץ לא8 ,
(תשמ"ט) ,עמ' .40‑38
'שנת השמיטה — "שנה" ו"שמיטה" :לימוד השמיטה בזיקה ללוח שנה' ,שמעתין לא116‑115 ,
(תשנ"ד) ,עמ' .111‑100
'תפילה מכוננת עם :העם ומעמדו בתפילת הכהן הגדול ביום הכיפורים' ,מים מדליו
(תשנ"ו) ,עמ' .139‑127
'ארבעה ראשי שנים — מנין?' ,נטועים ג (תשנ"ו) ,עמ' .27‑15
'בעלות עם לחוג בשילוש פעמים :על עליה לרגל בהר הזיתים' ,סיני קיז (תשנ"ו) ,עמ' קעו-
קפה.
'עשות סוכה בהר הבית' ,שנה בשנה (תשנ"ז) ,עמ' .508‑503
'חנוכה והחשמונאים בפיוטי ארץ ישראל :זיכרון היסטורי ומשמע' ,סיני קכ (תשנ"ח),
עמ' קיב-קכז.
'הצלה לאומית ותכליתה עיון בהפטרת יום העצמאות' ,דרך אפרתה ח (תשנ"ט) ,עמ' .21‑7
'נסים ושמן — על כמה מקבילות של נס פך השמן ומשמעותן' ,מחקרי חג ( 11תשנ"ט),
עמ' .31‑24
'הכנות לאביב ולעיבור השנה' ,עלון לרכז הטיולים ( 4תש"ס) ,עמ' .9‑8
עם אורי אהרן' ,תוקף קדושת היום — יישומים פרשניים לפיוט "ונתנה תוקף" ' ,בתוך :א' בזק
(עורך) ,בראש השנה יכתבון ,אלון שבות תשס"ג ,עמ' .241‑219
'שבעת מיני הבכורים — טבע ואמונה' ,בתוך :י' זולדן (עורך) ,ביכורי הארץ ,כפר דרום
תשס"ג ,עמ' .350‑342
עם אפרים חזן' ,עיוני מעוז צור' ,בתוך :י' רוזנסון ,ע' אריאל (עורכים) ,באורך נראה אור,
ירושלים תשס"ד ,עמ' .401‑379
'סימני ראש השנה — הטקסט והטקס' ,בתוך :ד' יברבוים (עורך) ,זכויות כרימון ,רחובות
תשס"ד ,עמ' .110‑95
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'מן התוהו אל המדבר :הרהורים על עבודת יום הכיפורים בתורה ,במדרש ובפיוט' ,בתוך:
א' בזק (עורך) ,וביום צום כיפור יחתמון :קובץ מאמרים על יום הכיפורים ,אלון שבות
תשס"ה ,עמ' .147‑123
'שופר :קולות ,מראות והגדרות (עיון במשניות ראש השנה ג ,ו-ז)' ,בשדה חמ"ד 1 ,48
(תשס"ה) ,עמ' .34‑25
'נרות ליל תשעה באב — עיונים במנהג וזיקתו למקורות' ,נטועים ( 13תשס"ה) ,עמ' .133‑121
עם יוסי שפנייר' ,מרחב מודיעין — הבניית זיכרון המכבים בחבל מודיעין׳ ,מחקרי יהודה
ושומרון כא (תשע"ב) ,עמ' .225‑207

מצוות התלויות בארץ
'שנת השמיטה — "שנה" ו"שמיטה" :לימוד השמיטה בזיקה ללוח שנה' ,שמעתין לא
[( ]116‑115תשנ"ד) ,עמ' .111‑100
'"שדך" וגבולות שדך :על תפיסת השטח הפרטי כבסיס לקיום מצוות פאה' ,בד"ד 12
(תשס"א) ,עמ' .104‑97
'וכרמך לא תזמר — שמיטה בחורף' ,עלון לרכז הטיולים ( 3תשס"א) ,עמ' .8
'על שיבולים ופאה בראש ובשדה' ,לשוננו לעם ( 53תשס"ב) ,עמ' .79‑75
'שבעת מיני הבכורים — טבע ואמונה' ,בתוך :י' זולדן (עורך) ,ביכורי הארץ ,כפר דרום
תשס"ג ,עמ' .350‑342

מקרא ופרשנות
'על משמעות שמותיו של הקב"ה בספר איוב' ,שמעתין כ( 74‑73 ,תשמ"ג) ,עמ' .29‑15
'ארז הלבנון — הפסוק ,המדרש והמציאות' ,חלמיש ( 1תשמ"ד) ,עמ' .31‑10
'התשובה בספר איוב (הרהורים על התשובה והימים הנוראים)' ,שמעתין כא76‑75 ,
(תשמ"ד) ,עמ' .63‑56
'החסד בספר קהלת — להבנת הפתגמים בפרק יא' ,שמעתין כב( 81‑80 ,תשמ"ה) ,עמ' .38‑32
'מלחמת יהושע בעמי כנען' ,בשדה חמ"ד כט (תשמ"ו) ,עמ' .134‑129
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'אחים ואחוה וחשיבותן של מילים מנחות בספר בראשית' ,שמעתין כג( 86‑85 ,תשמ"ו),
עמ' .41‑7
'אישיותו והשקפותיו של אחאב מלך ישראל' ,שמעתין כג( 83 ,תשמ"ו) ,עמ' .24‑16
'לפתח חטאת רובץ :עיונים במקומה של האדמה במעשה קין והבל' ,מגדים ג (תשמ"ז),
עמ' .42‑33
'עיונים במעשה "פלגש בגבעה"' ,שומרון ובנימין א (תשמ"ז) ,עמ' .16‑8
'עיונים בנבואת יחזקאל — הפסיביות ומשמעותה' ,שמעתין כד( 90 ,תשמ"ז) ,עמ' .30‑21
'השגחה אלוקית ומעשי אנוש :רעיונות בספרי יהושע־שופטים' ,בשדה חמ"ד לב ,ג-ד
(תשמ"ח) ,עמ' .45‑41
'על ענייני השגחה וגורל — רעיונות בספר יהושע' ,בשדה חמ"ד לב ,א-ב (תשמ"ח) ,עמ' .28‑24
'טבע ונוף בנבואת עמוס' ,חלמיש ( 6תשמ"ח) ,עמ' .53‑39
'התנינים הגדולים ובעיית האבולוציה :להבנת סגנונו המיוחד של פרק א בבראשית' ,מגדים
ה (תשמ"ח) ,עמ' .68‑58
'מעשה שאול — להבנת מושג המלוכה בישראל' ,שמעתין כה( 92 ,תשמ"ח) ,עמ' .27‑15
'למעמדה וחשיבותה של באר שבע במקרא' ,אריאל יג( 80‑79 ,תש"ן) ,עמ' .29‑26
'השגחה על ישראל והשגחה על הגויים — עיון בנבואת ירמיהו בפרק כה' ,מגדים ט (תש"ן),
עמ' .62‑49
'הכניסה לארץ ישראל :להבנת פרק ה בספר יהושע' ,שמעתין כז( 99 ,תש"ן) ,עמ' .84‑79
'על ירבעם בן יואש ועל כמה ענייני השגחה בספר מלכים' ,שמעתין כז( 99 ,תש"ן) ,עמ' ,14
.21‑15
'הרהורים בשאלת המסר המקראי' ,דרך אפרתה א (תשנ"א) ,עמ' .40‑17
עם מרדכי קורן ושלמה גולדשמידט' ,דמותו של שמשון (רב שיח)' ,דרך אפרתה א
(תשנ"א) ,עמ' .67‑51
'שליחות המרגלים וחטאו של משה' ,מגדים יב (תשנ"א) ,עמ' .99‑98
'"ומדלת הארץ השאיר רב טבחים לכורמים וליוגבים" :הערה בעניין הכורמים והיוגבים',
שומרון ובנימין ב (תשנ"א) ,עמ' .54‑47
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'הקדמה לסיפור יפתח :להבנת פרק י' בספר שופטים' ,שמעתין כח( 100 ,תשנ"א) ,עמ' .31‑26
'"פרוזדור וטרקלין" (בעקבות משנה אבות פ"ה מכ"א) :לשאלת הזכרתו של העולם הבא
במקרא' ,דרך אפרתה ב (תשנ"ב) ,עמ' .27‑13
'מאורות ,מדע ופרשנות' ,מגדים טז (תשנ"ב) ,עמ' .18‑9
'הערות על דמות המנהיג בספר שופטים ,חלק א — מזקנים לשופטים' ,שמעתין כט106 ,
(תשנ"ב) ,עמ' .52‑44
'הערות על דמות המנהיג בספר שופטים ,חלק ב — בימי שפוט השופטים' ,שמעתין כט,
( 109תשנ"ב) ,עמ' .27‑13
'הערות על דמות המנהיג בספר שופטים ,חלק ג — בדרך אל המלוכה' ,שמעתין ל110 ,
(תשנ"ב) ,עמ' .42‑28
'הלוויתן המקראי — מה מקומה של הריאליה בהבנת הכתובים? לזכרו של אלישע שפי',
חלמיש ( 8תשנ"ג) ,עמ' .46‑42
'וישלחהו מעמק חברון :על פשוטה של פרשה ועל מדרשה' ,מים מדליו (תשנ"ג) ,עמ' .122‑111
'"כי יער הוא ובראתו והיה לך תוצאותיו" :היער בחבלי ההר ומקומו במקרא (יהושע יז,
טו-יח)' ,שומרון ובנימין ג (תשנ"ג) ,עמ' .27‑13
'אותיות שנבראו בהן שמים וארץ — משמעות השפה בהבנת סיפורי הבריאה' ,דרך אפרתה
ד (תשנ"ד) ,עמ' .126‑107
'הכיבוש בימים ההם ובזמן הזה :מסרים אנטי־מלחמתיים בספר יהושע' ,הד החינוך סט,
( 12‑11תשנ"ה) עמ' .9‑8
'כי ביום אכלך ממנו מות תמות — שאלות פרשניות ובעיית הבחירה' ,טללי אורות ו (תשנ"ה),
עמ' .21‑11
'נח ,התיבה ושמירת הסביבה' ,ירוק כחול לבן ( 5תשנ"ה) ,עמ' .68
'חוצב להבות אש — על שרפות יער במקרא' ,ירוק כחול לבן ( 6תשנ"ה) ,עמ' .16
'סיפור יהוא ושאלת המסר הכפול' ,מגדים כה (תשנ"ה) ,עמ' .124‑111
'מלוכה "ככל הגויים" — ניתוח ההתייחסות אל המלוכה במקרא והשוואה למלוכה בעולם
העתיק' ,מים מדליו (תשנ"ה) ,עמ' .123‑107
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'כרמי יהודה בנבואות ישעיהו (עיון בפרקים א-לט בספר ישעיהו)' ,פרקים בנחלת יהודה 1
(תשנ"ה) ,עמ' .53‑38
'ספר במדבר — שאלות של חלוקה ומבנה ,חלק א — פרקים א-י' ,שמעתין לב120 ,
(תשנ"ה) ,עמ' .51‑35
'ספר במדבר — שאלות של חלוקה ומבנה ,חלק ב — מסעות ותלונות' ,שמעתין לג120 ,
(תשנ"ה) ,עמ' .40‑27
'צרעה־תמנה ,עליה־ירידה :עיון במשמעותם הפרשנית של התיאורים הגיאוגרפיים בסיפורי
שמשון' ,בית מקרא מא (תשנ"ו) ,עמ' .152‑135
'היסטוריה ,ספרות ורוח הקודש :על אחד מענייניה של מגילת אסתר' ,בתוך :א' בזק (עורך),
הדסה היא אסתר ,אלון שבות תשנ"ז ,עמ' .236‑225
'סיפור הכישלון בעי והמסגרת הספרותית של יהושע א-יא' ,בית מקרא מב (תשנ"ז),
עמ' .154‑137
'נחלת יששכר ותהליכי הכיבוש וההתנחלות' ,טללי אורות ז (תשנ"ז) ,עמ' .271‑258
'תבניות נפגשות — תבנית חיצונית ומבני עומק בסיפורי שמשון' ,מגדים כז (תשנ"ז) ,עמ' .81‑65
'מהמקושש לקורח :עיון ביחידה המרכזית בספר במדבר' ,שמעתין לד (תשנ"ז) ,עמ' .45‑37
'נדודי ארון ה' מ"שדה פלשתים" ל"גבולו" :כמה הערות פרשניות ,שמואל א פרקים ה-ו',
בתוך :י' רוזנסון (עורך) ,בעקבות ארון ה' — על נדודי הארון בשפלת יהודה ,אלון שבות–
אלקנה תשנ"ח ,עמ' .20‑12
'נדודי הארון במדרש' ,בתוך :י' רוזנסון (עורך) ,בעקבות ארון ה' — על נדודי הארון בשפלת
יהודה ,אלון שבות–אלקנה תשנ"ח ,עמ' .31‑25
'"ואשבר עליו חקי" על אחד מפניה של תשובת ה' בספר איוב' ,מגדים כט (תשנ"ח),
עמ' .104‑91
'מחנה המדבר — דגם מדינה' ,שנה בשנה (תשנ"ח) ,עמ' .294‑287
'הצלה לאומית ותכליתה עיון בהפטרת יום העצמאות' ,דרך אפרתה ח (תשנ"ט) ,עמ' .21‑7
'הרי בגלבוע — על הגלבוע במקרא' ,טללי אורות ח (תשנ"ט) ,עמ' .294‑282
'משלים חינוכיים — פרקים א-ב בספר משלי כמתווי השקפה חינוכית' ,מים מדליו (תשנ"ט),
עמ' .56‑47
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'חרם והשמדה ביהושע — הפרשנות היחידה? על בעיות מוסריות בראי ספרותי' ,משלב
לד (תשנ"ט) ,עמ' .41‑27
'קרב אפק' ,על אתר ד-ה (תשנ"ט) ,עמ' .58‑51
'קושר או "מלך עם ה"? יהוא מול דוד' ,מגדים לב (תש"ס) ,עמ' .81‑69
'סיפור עבר :ספרות והיסטוריה בתנ"ך — סתירה או השלמה?' ,על אתר ז (תש"ס) ,עמ' .149‑111
'ייחודו ,אחדותו ומורכבותו של ספר ישעיהו — מהשקפות חז"ל על ישעיהו' ,דרך אגדה ג
(תשס"א) ,עמ' .202‑179
'אליהו בכרמל — מגיאוגרפיה לפרשנות ספרותית' ,טללי אורות ( 10תשס"א) ,עמ' .204‑192
'דבר ה' במחזה — השקפתה של נחמה ליבוביץ על הפרשנות האלגורית' ,בתוך :מ' ארנד,
ר' בן מאיר ,ג"ח כהן (עורכים) ,פרקי נחמה ,ירושלים תשס"א ,עמ' .339‑325
'פרשת במדבר' ,בתוך :נ' רוטנברג (עורך) ,פותחים שבוע ,ירושלים תשס"א ,עמ’ .356‑349
'בריאת אשה — עיון בפרשת יצירת האשה בספר בראשית' ,בתוך :מ' שילה (עורכת) להיות
אשה יהודייה — דברי הכנס הבינלאומי הראשון :אשה ויהדותה א (תשס"א) ,עמ' .133‑122
'"נבואה שעריך" — כמה הערות על שערי מקדש יחזקאל' ,מעלין בקודש ג (תשס"א),
עמ' .66‑47
'נביא בדרך בית אל — משהו על היחס שבין ספרות לראליה' ,על אתר ח-ט (תשס"א),
עמ' .187‑175
'"אמתה" הפשוטה ,האמנותית והמדרשית :הערה בעניין תפיסת המדרש' ,על המקרא
ועל הוראתו ז (תשס"א) ,עמ' .114‑107
'ירמיהו ושחרור העבדים' ,שמעתין ( 144תשס"א) ,עמ' .71‑64
'"מה נשתה"? עיון ספרותי בפרשת מרה' ,בית מקרא מז (תשס"ב) ,עמ' .186‑175
'"אבי בן ישי חי וקיים" הערה על שושלת היוחסין של בית דוד בתרגום רות' ,בתוך :א' בוכריס
(עורך) ,אל אשר תלכי — עיונים במגילת רות ,ירושלים תשס"ב ,עמ' .185‑178
'שמותיו של ים המלח במקרא ובספרות חז"ל' ,מאגר מאמרים ביהדות דברי הקונגרס
העולמי השלושה עשר למדעי היהדות (תשס"ב)www.Jewish-studies.org .
'אליהו ודוד — הטקסט והזיכרון' ,דרך אגדה ו (תשס"ג) ,עמ' .101‑61
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'אישה בגן עדן — לקראת פרשנות אחרת' ,להיות אשה יהודייה ב (תשס"ג) ,עמ' .107‑97
'על העקידה ובעקבותיה — שני עיונים מקראיים' ,בתוך :י' רוזנסון ,ב' לאו (עורכים) ,עקדת
יצחק לזרעו ,תל אביב תשס"ג ,עמ' .336‑321
'תודעה נבואית :על מראות סמליים ופסיכולוגיה נבואית אצל ירמיהו' ,דרך אפרתה יא
(תשס"ד) ,עמ' .162‑157
עם מיכל פרנקלין' ,הערות על מושג האשמה במקרא' ,טללי אורות יא (תשס"ד) ,עמ' .15‑9
'עבר הירדן בספר בראשית' ,טללי אורות יא (תשס"ד) ,עמ' .253‑246
'כותנות וחגורות' ,בתוך :א' שוורצבוים וע' סדן (עורכים) ,כתנות אור — בירור אמוני בסוגית
הצניעות ,ירושלים תשס"ד ,עמ' .436‑429
'ממחלה להמלכה — עיונים בפרק א במלכים' ,מגדים לט (תשס"ד) ,עמ' .88‑71
'מן התוהו אל המדבר :הרהורים על עבודת יום הכיפורים בתורה ,במדרש ובפיוט' ,בתוך:
א' בזק (עורך) ,וביום צום כיפור יחתמון :קובץ מאמרים על יום הכיפורים ,אלון שבות
תשס"ה ,עמ' .147‑123
'פיתוי יוסף :הערות על מעמד האשה בסיפור יוסף ובגלגוליו' ,להיות אשה יהודייה ג
(תשס"ה) ,עמ' .324‑309
'נערה קטנה מארץ ישראל :על מקומה של הנערה בסיפור אלישע ונעמן' ,בתוך :י' רוזנסון
(עורך) ,יעלה הדס :נערות ונערותן ,מעלה מכמש תשס"ה ,עמ' .121‑114
'על נערות ונערותן :פתיחה לעיון מקראי' ,בתוך :י' רוזנסון (עורך) ,יעלה הדס :נערות
ונערותן ,מעלה מכמש תשס"ה ,עמ' .18‑11
'"הומה וצועק מן הגלות" :עיון בדרכי הפרשנות ובמשקעים הפולמוסיים בפירוש רש"י
לתהילים' ,מים מדליו ( 17תשס"ו) ,עמ' .98‑75
'הגיבור שבעורף :עיונים מקראיים וחז"ליים על החייל שבחזית ובעורף' ,בתוך :י' וינברג ,ע'
ביטנר (עורכים) ,החזית שבעורף ,בית אל תשס"ז ,עמ' .132‑123
'היעדרן של נשים בשלושה ספרי מקרא :מסה על "קריאה יצירתית" אחרת בעקבות
המדרש' ,מסכת ו (תשס"ז) ,עמ' .27‑11
'חכמה קוראת :עיונים חינוכיים בפרקים ח-ט בספר משלי' ,בתוך :לרעות בגנים וללקוט
שושנים ,רבבה תשס"ז ,עמ' .339‑332
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'כולו חורבן :עיון בנבואות ירמיהו ובשפת הנבואה' ,טללי אורות יד (תשס"ח) ,עמ' .103‑83
'"משחה" ו"משחית" עיונים בתיאור הר הזיתים במקרא ובפירושיו של רש"י' ,מחקרי עיר
דוד וירושלים הקדומה ( 1תשס"ח) ,עמ' .85‑71
'רש"י לתורה :הגישה הפרשנית והד התקופה' ,עיוני מקרא ופרשנות ח (תשס"ח — ספר
אלעזר טויטו) ,עמ' .321‑293
'הפטרת מצורע ,מלכים ב ,ז ,ג-כ ,בתוך :א' אלדר (עורך) ,מפטירין בנביא :עיונים בהפטרות
ובדברי הנביאים ,ירושלים  ,2010עמ' .155‑152
הפטרת שבת שקלים למנהג הספרדים :מלכים ב ,יא ,יז-יב ,יז , ,בתוך :א' אלדר (עורך),
מפטירין בנביא :עיונים בהפטרות ובדברי הנביאים ,ירושלים  ,2010עמ' .159‑156
הפטרת יום טוב שני של פסח בחו"ל :מלכים ב ,כג ,א-ט; כא-כה' ,בתוך :א' אלדר (עורך),
מפטירין בנביא :עיונים בהפטרות ובדברי הנביאים ,ירושלים  ,2010עמ' .167‑164
'פרשות ה"צור" בספר שמות :מן הראליה לפרשנות ספרותית' ,שיח שדה ( 7תשע"א),
עמ' .63‑52
'"אשת יפת תואר" ספרותית — עיון במקומן של פרשות כי תצא וכי תבוא בארבע יצירות',
מועד כא (תשע"ג) ,עמ' .165‑151
עם סיגלית רוזמרין' ,היה ונברא — ממאמר חז"ל לשיר של דן פגיס' ,שאנן כ (תשע"ה),
עמ' ' .204‑193בין מלח לאספלט — על שמותיו של ים המלח במקרא ובספרות חז"ל,
דעת לשון ב (תשע"ו) ,עמ' .249‑229

משפט
'חינוך ומשפט עברי :עיון בחוות דעת משפטיות של א' רובינשטיין ,לשעבר היועץ המשפטי
לממשלה' ,הגות בחינוך היהודי ה-ו (תשס"ד) ,עמ' .258‑239
'תיעוד :בתי כנסת במבחן בג"צ :מקרה בתי הכנסת בגוש קטיף' ,דרך אפרתה יב (תשס"ה-
תשס"ו) ,עמ' .214‑195

האישה במקורות
'מלמדה תיפלות? הערה על דברי רבי אליעזר בעניין תלמוד תורה לנשים' ,דרך אגדה
ב (תשנ"ט) ,עמ' .168‑159
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'בריאת אשה — עיון בפרשת יצירת האשה בספר בראשית' ,בתוך :מ' שילה (עורכת) להיות
אשה יהודייה — דברי הכנס הבינלאומי הראשון :אשה ויהדותה א (תשס"א) ,עמ' .133‑122
'אישה בגן עדן — לקראת פרשנות אחרת' ,להיות אשה יהודייה ב (תשס"ג) ,עמ' .107‑97
'הערה על סיפור רבי שמעון והזוג מצידון' ,ספרות אגדה ב (תשס"ד) ,עמ' .84‑83
'סיפור רבי מאיר ושלום הבית — הערה על הזיקה לפרשת סוטה' ,ספרות אגדה ב
(תשס"ד) ,עמ' .52‑50
'פיתוי יוסף :הערות על מעמד האשה בסיפור יוסף ובגלגוליו' ,להיות אשה יהודייה ג
(תשס"ה) ,עמ' .324‑309
'נערה קטנה מארץ ישראל :על מקומה של הנערה בסיפור אלישע ונעמן' ,בתוך :י' רוזנסון
(עורך) ,יעלה הדס :נערות ונערותן ,מעלה מכמש תשס"ה ,עמ' .121‑114
'על נהרות ונערותן :פתיחה לעיון מקראי' ,בתוך :י' רוזנסון (עורך) ,יעלה הדס :נערות
ונערותן ,מעלה מכמש תשס"ה ,עמ' .18‑11
'נשות נביאים נביאות גם הן' ,מסכת ד (תשס"ו) ,עמ' .79‑63
'נשים בקידוש השם :מסירות נפש ומנהיגות דתית' ,להיות אשה יהודייה ( 4תשס"ז),
עמ' .55‑39
'היעדרן של נשים בשלושה ספרי מקרא :מסה על "קריאה יצירתית" אחרת בעקבות
המדרש' ,מסכת ו (תשס"ז) ,עמ' .27‑11

ספרות
'חסמבה על נושאת מטוסים' ,נקודה ( 157תשנ"ב) ,עמ' .40 ,25‑24
'לבו במזרח! ארץ ישראל ביצירת ר' יהודה הלוי בספר הכוזרי ובשירתו' ,עלון למורה
לספרות ( 13תשנ"ב) ,עמ' .136‑130
'סיפור עבר :ספרות והיסטוריה בתנ"ך — סתירה או השלמה?' ,על אתר ז (תש"ס) ,עמ' .149‑111
'דממה ביזרעאל (שיר מקום)' ,עלון לרכז הטיולים ( 5תשס"ב) ,עמ' .6
'מלך נקבר — על חייהם ועל מותם של מלכים כביטוי לאנושיותם' ,על אתר י (תשס"ג),
עמ' .57‑45
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'לערוך ספר על העקידה' ,בתוך :י' רוזנסון ,ב' לאו (עורכים) ,עקדת יצחק לזרעו ,תל אביב
תשס"ג ,עמ' .434‑433
'זבת חלב ודבש :עיון ספרותי ושורשים בראליה' ,על אתר יג-יד (תשס"ו) ,עמ' .115‑101
'כימי העץ :טבע וזיכרון בשירתו של אהרן מירסקי' ,בתוך :א' חזן ,י' יהלום (עורכים) ,לאות
זיכרון :מחקרים בשירה העברית ובמורשת ישראל — ספר זיכרון לאהרן מירסקי,
אוניברסיטת בר־אילן תשס"ז ,עמ' .76‑59
'הגליל העליון בפיוט ארץ ישראלי קדמון :על משמעותה הסמלית של "פיסת גיאוגרפיה" ',
מורשת ישראל ( 6תשס"ט) ,עמ' .90‑73
'בוער ואינו אוכל — סנה ספרותי ופולקלוריסטי' ,ידע־עם ( 70‑69תש"ע) ,עמ' .44‑31
'טשרניחובסקי אחד ,זהויות רבות' ,עת־מול ( 215תשע"א) ,עמ' .21‑18
'פרשות ה"צור" בספר שמות :מן הראליה לפרשנות ספרותית' ,שיח שדה ( 7תשע"א),
עמ' .63‑52
עם סיגלית רוזמרין"' ,לא נותר יתום לקדיש" — שירים על קיץ  1941בליטא' ,בתוך :מ' בן
יעקב ,ג' גרינברג ,ס' רוזמרין (עורכים) ,הקיץ הנורא ההוא —  70שנה להשמדת הקהילות
היהודיות בערי השדה בליטא ,ירושלים תשע"ג ,עמ' .160‑125
'"אשת יפת תואר" ספרותית — עיון במקומן של פרשות כי תצא וכי תבוא בארבע יצירות',
מועד כא (תשע"ג) ,עמ' .165‑151
'"כל התנאים וגדולי האומה ...קמו לתחייה בלילה ההוא" :קרב מירון — היסטוריה ,ספרות,
זיכרון׳ ,בתוך :י' רוזנסון וי' שפנייר (עורכים) :מנחת ספיר — אסופת מאמרים ,מנחות ידידות
והוקרה לכבוד יצחק ספיר ,אלקנה תשע"ג ,עמ' .631‑609
'"הנוף היה הגיבור" — על תיאורי ארץ ישראל בספר אהבת ציון של אברהם מאפו' ,על
אתר יז (תשע"ג) ,עמ' .109‑93
עם סיגלית רוזמרין' ,היה ונברא — ממאמר חז"ל לשיר של דן פגיס' ,שאנן ,כ (תשע"ה),
עמ' .204‑193

ספרות חז"ל ,מדרש ,הלכה ,אגדה
'כיצד השיאו את משואות ראש החודש בימי בית שני בין ירושלים לסרטבא' ,קתדרה 27
(תשמ"ג) ,עמ' .180‑175
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'התעניות ו"בין אדם לחברו" ' ,שמעתין כ( 72 ,תשמ"ג) ,עמ' .61‑56
'בראשונה היו משיאין משואות בראשי חודשים' ,תחומין ד (תשמ"ג) ,עמ' .500‑488
'אזור ים המלח בהלכה' ,תחומין ה (תשמ"ד) ,עמ' .210‑194
'מלח סדומית — מהות ,הפקה והלכה' ,תחומין ח (תשמ"ז) ,עמ' .428‑417
'שתי אגדות על שכר שמירת שבת' ,בשדה חמ"ד לה ,ה-ו (תשנ"ב) ,עמ' .59‑51
'מתי החלו מורידין לפני התיבה?' ,קתדרה ( 64תשנ"ב) ,עמ' .179‑172
'בית אלפא — פסיפס של אגדות :מבט על אגדה ועל ארכיאולוגיה' ,דרך אפרתה ג
(תשנ"ג) ,עמ' .117‑85
'מעשה חוני המעגל בהלכה ובהשקפה' ,טללי אורות ד (תשנ"ג) ,עמ' .75‑62
'מאפיינים אגדיים למשניות במסכת ברכות' ,נטועים ב (תשנ"ה) ,עמ' .74‑45
'האומר דוד חטא אינו אלא טועה? דיון מדרשי חינוכי' ,דרך אגדה א (תשנ"ח) ,עמ' .125‑92
עם מנחם כץ"' ,תאנה הוציאי פירותיך" — סיפורי ר' יוסי מן יוקרת' ,דרך אגדה ג (תש"ס),
עמ' .177‑161
'היסטוריה וזיכרון במשנה — הערה על מקומו של רבן גמליאל דיבנה בסדר הקבלה
במסכת אבות' ,נטועים ( 6תש"ס) ,עמ' .86‑81
'התכלת — הראליה ,ההלכה והסמליות' ,על אתר ו (תש"ס) ,עמ' .112‑99
'"שדך" וגבולות שדך :על תפיסת השטח הפרטי כבסיס לקיום מצוות פאה' ,בד"ד 12
(תשס"א) ,עמ' .104‑97
'המקום ,הטקסט והזיכרון — עיון באחד מדפוסי הזיכרון של חז"ל' ,זמנים ( 76תשס"א),
עמ' .70‑60
'עלינו לשבח — האגדות על המחבר הקדום' ,מחקרי חג ( 12תשס"א) ,עמ' .86‑74
'"דוחק רגלי שכינה" — "מדרש חגיגה" על יחזקאל' ,דרך אגדה ד-ה (תשס"א-תשס"ב),
עמ' .161‑151
'מעגלי מקום וזמן — משהו על חוני של ההווה' ,דרך אגדה ד-ה (תשס"א-תשס"ב) ,עמ' .297‑289
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'מה היה אותו אילן? על מדרש ,פרשנות ומחשבות חינוכיות' ,הגות בחינוך היהודי ג-ד
(תשס"ב) ,עמ' .74‑51
'שמותיו של ים המלח במקרא ובספרות חז"ל' ,מאגר מאמרים ביהדות דברי הקונגרס
העולמי השלושה עשר למדעי היהדות (תשס"ב)www.Jewish-studies.org .
'הערה אודות הסיפור החז"לי' ,ספרות אגדה א (תשס"ב) ,עמ' .8‑5
'מסע בעקבות בת מלך — עיון בסיפור "מעשה באבדת בת מלך" ' ,בתוך :ב"י קלמנזון,
א"מ הכהן (עורכים) ,אשרי האיש ,עתניאל תשס"ג ,עמ' .140‑133
'מלך ובנאי — הערה על תפיסת הבריאה אצל חז"ל' ,בד"ד ( 13תשס"ד) ,עמ' .112‑91
'כותנות וחגורות' ,בתוך :א' שוורצבוים וע' סדן (עורכים) ,כתנות אור — בירור אמוני בסוגית
הצניעות ,ירושלים תשס"ד ,עמ' .436‑429
עם יעל דמארי ומנחם כץ' ,דמה בן נתינה והוריו' ,ספרות אגדה ב (תשס"ד) ,עמ' .88‑85
'הערה על סיפור רבי שמעון והזוג מצידון' ,ספרות אגדה ב (תשס"ד) ,עמ' .84‑83
'סיפור רבי מאיר ושלום הבית — הערה על הזיקה לפרשת סוטה' ,ספרות אגדה ב
(תשס"ד) ,עמ' .52‑50
'מן התוהו אל המדבר :הרהורים על עבודת יום הכיפורים בתורה ,במדרש ובפיוט' ,בתוך:
א' בזק (עורך) ,וביום צום כיפור יחתמון :קובץ מאמרים על יום הכיפורים ,אלון שבות
תשס"ה ,עמ' .147‑123
'קברו ומדרשו :על התגלויות ולימוד תורה בסמוך לקברו של ר' שמעון בר-יוחאי במקורות
חז"ל' ,דרך אגדה ט (תשס"ו) ,עמ' .212‑179
'נשות נביאים נביאות גם הן' ,מסכת ד (תשס"ו) ,עמ' .79‑63
'הגיבור שבעורף :עיונים מקראיים וחז"ליים על החייל שבחזית ובעורף' ,בתוך :י' וינברג ,ע'
ביטנר (עורכים) ,החזית שבעורף ,בית אל תשס"ז ,עמ' .132‑123
'"וכפר קרנוס כבית שאן" :על הלכות ועל אגדות שנקשרו בכפר קטן באזור בית שאן' ,דרך
אגדה י (תשס"ז) ,עמ' .94‑69
'היעדרן של נשים בשלושה ספרי מקרא :מסה על "קריאה יצירתית" אחרת בעקבות
המדרש' ,מסכת ו (תשס"ז) ,עמ' .27‑11
'"בני מרון" :פרשנות ודרשנות במבחן ההקשר' ,דעת לשון (תשס"ח) ,עמ' .58‑39
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'כוחה של האות — צורה ורעיון :עיון במדרשי חז"ל על האותיות' ,בתוך :י"ש רקנטי (עורך),
אות לעולם ,ירושלים תשס"ח ,עמ' .16‑11
'יופיים של חכמים :הרהורים על שונות ועל מודעות עצמית' ,בתוך :היכלי הנפש ,אלקנה
תשס"ט ,עמ' .109‑97
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'פרקי מחקר ליום העצמאות — ביקורת על ספרו של אהרן ארנד' ,הצופה ,כח בניסן
תשנ"ח ,עמ' .6
'הרהורים על חמורים ואנשים' — תגובה למאמרו של הרב יואל בן־נון "כן ,תנ"ך בגובה
העיניים!" שהתפרסם ב-יב בשבט תשס"ב' ,הצופה ,טז בניסן תשס"ב ,עמ' .13
'קטורת וחידותיה :סקירה על "ספר הקטורת" מאת זהר עמר' ,בד"ד ( 15תשס"ד) ,עמ' .117‑111
'איוב שמצליח להנות :ביקורת על ספרו של חננאל מאק "אלא משל היה — איוב בספרות
הבית השני ובעיני חז"ל" ' ,מוסף הצופה ,י בסיון תשס"ה ,עמ' .12

'עונג שבת מחקרי — ביקורת על הספר "שבת :רעיון ,היסטוריה ,מציאות" בעריכת יעקב
בלידשטיין' ,מוסף הצופה ,יא בתשרי תשס"ו ,עמ' .12
'משה ויהושע ,נס וטבע — ביקורת על ספרו של אליהו עסיס "ממשה ליהושע ומנס לטבע:
ניתוח ספרותי של פרקי הכיבוש בספר יהושע"' ,מוסף הצופה ,טז במרחשוון תשס"ו ,עמ' .15
'מעט דברים על מפעלו הדידקטי של שמחה פישר על ספרו :מדריך להוראת ספר מלכים
בהוצאת מכללת תלפיות ,תשס"ה' ,תלפיות (תשס"ו) ,עמ' .366‑365
׳מעבר למחיר הפוליטי — ביקורת על הספר "אי של אפשר" ' ,מקור ראשון גיליון ,812
פרשת כי תשא תשע"ג.
'על הספר "צמחי המקרא" מאת זוהר עמר' ,בדד כח (תשע"ד) ,עמ' .167‑163
'קהילה מפרשת — ביקורת על הספר "רצה בדבריהם — מסביב להפטרות בשמונים מאמרים",
עורכים :מנחם דסברג ובראון דסברג' ,מוסף שבת מקור ראשון ,גיליון טו בסיון תשע"ז.
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מאמרים בעיתונות
מאמרי פרשת שבוע בעיתון ׳הצופה׳
בראשית

'הנפילים היו בארץ' ,מוסף הצופה ,פרשת בראשית ,כה בתשרי
תשס"ב ,עמ' .13

בראשית

'בטרם כל' ,מוסף הצופה ,פרשת בראשית ,כח בתשרי תשס"ג,
עמ' .13

נח

'בני נח' ,מוסף הצופה ,פרשת נח ,ה במרחשוון תשס"ג ,עמ' .13

לך־לך

'אתן את הארץ הזאת' ,מוסף הצופה ,פרשת לך־לך ,ט במרחשוון
תשס"ב ,עמ' .13

לך־לך

'נפשי בגללך' ,מוסף הצופה ,פרשת לך־לך ,יב במרחשוון תשס"ג,
עמ' .13

וירא

'תחת אחד השיחים' ,מוסף הצופה ,פרשת וירא ,טז במרחשוון
תשס"ב ,עמ' .13

וירא

'נביא הוא' ,מוסף הצופה ,פרשת וירא ,יט במרחשוון תשס"ג ,עמ' .13

חיי שרה

'עבד ושיחתו' ,מוסף הצופה ,פרשת חיי שרה ,כג במרחשוון תשס"ב,
עמ' .13

חיי שרה

'שדות שבנפש' ,מוסף הצופה ,פרשת חיי שרה ,כו במרחשוון תשס"ג,
עמ' .13

תולדות

'ויחפרו באר' ,מוסף הצופה ,פרשת תולדות ,א בכסלו תשס"ב,
עמ' .13

תולדות

'לנוכח אשתו' ,מוסף הצופה ,פרשת תולדות ,ג בכסלו תשס"ג,
עמ' .13

ויצא

'ולא ידע יעקב' ,מוסף הצופה ,פרשת ויצא ,ח בכסלו תשס"ב ,עמ' .13

ויצא

'אבני המקומות' ,מוסף הצופה ,פרשת ויצא ,י בכסלו תשס"ג ,עמ' .13

וישלח

'בין געגוע לגעגוע' ,מוסף הצופה ,פרשת וישלח ,יז בכסלו תשס"ג,
עמ' .13

וישב

'וישב בארץ מגורי אביו' ,מוסף הצופה ,פרשת וישב ,כב בכסלו
תשס"ב ,עמ' .13

וישב

'תולדות יעקב יוסף' ,מוסף הצופה ,פרשת וישב ,כד בכסלו תשס"ג,
עמ' .13

מקץ

'שמן מן המובחר' ,מוסף הצופה ,פרשת מקץ ,כט בכסלו תשס"ב,
עמ' .12

מקץ

'מקץ זמן' ,מוסף הצופה ,פרשת מקץ ,א בטבת תשס"ג ,עמ' .13

ויגש

'כי לגוי גדול אשימך שם' ,מוסף הצופה ,פרשת ויגש ,ו בטבת תשס"ב,
עמ' .13

ויגש

'מיטב הארץ' ,מוסף הצופה ,פרשת ויגש ,ח בטבת תשס"ג ,עמ' .13

ויחי

'יהודה אתה' ,מוסף הצופה ,פרשת ויחי ,טו בטבת תשס"ג ,עמ' .13

שמות

'שמות והיעדר שמות' ,מוסף הצופה ,פרשת שמות ,כ בטבת תשס"ב,
עמ' .13

שמות

'מה שמו?' ,מוסף הצופה ,פרשת שמות ,כב בטבת תשס"ג ,עמ' .13

וארא

'אלוקים לפרעה' ,מוסף הצופה ,פרשת וארא ,כז בטבת תשס"ב,
עמ' .13

וארא

'על שפתים' ,מוסף הצופה ,פרשת וארא ,כט בטבת תשס"ג ,עמ' .13

בא

'ויהי אור' ,מוסף הצופה ,פרשת בא ,ה בשבט תשס"ב ,עמ' .13

בשלח

'אהרון ,חור ויהושע' ,מוסף הצופה ,פרשת בשלח ,יב בשבט תשס"ב,
עמ' .13

בשלח

'דבר והיפוכו' ,מוסף הצופה ,פרשת בשלח ,יד בשבט תשס"ג,
עמ' .13
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יתרו

'יתרו ומשה' ,מוסף הצופה ,פרשת יתרו ,יט בשבט תשס"ב ,עמ' .13

יתרו

'ציפור לא צווח' ,מוסף הצופה ,פרשת יתרו ,כא בשבט תשס"ג,
עמ' .13

משפטים

'עבד עברי' ,מוסף הצופה ,פרשת משפטים ,כו בשבט תשס"א,
עמ' .13

משפטים

'מידה כנגד מידה' ,מוסף הצופה ,פרשת משפטים ,כח בשבט
תשס"ג ,עמ' .13

תרומה

'וציפית נחושת' ,מוסף הצופה ,פרשת תרומה ,ג באדר תשס"ב,
עמ' .13

תרומה

'ארון ואורו' ,מוסף הצופה ,פרשת תרומה ,ה באדר א תשס"ג ,עמ' .13

תצוה

'אור וקטורת' ,מוסף הצופה ,פרשת תצוה ,י באדר תשס"ב ,עמ' .13

כי תשא

'תבנית שור' ,מוסף הצופה ,פרשת כי תשא ,יז באדר תשס"ב ,עמ' .13

ויקהל

'וימלא אותו' ,מוסף הצופה ,פרשת ויקהל ,כו באדר א תשס"ג,
עמ' .13

ויקהל־פקודי

'ויכס הענן' ,מוסף הצופה ,פרשות ויקהל־פקודי ,כד באדר תשס"ב,
עמ' .13

ויקרא

'מראות וריחות' ,מוסף הצופה ,פרשת ויקרא ,ב בניסן תשס"ב,
עמ' .13

צו

'את אהרון ואת בניו' ,מוסף הצופה ,פרשת צו ,ט בניסן תשס"ב,
עמ' .13

צו

'צו ,דבר ,אמור' ,מוסף הצופה ,פרשת צו ,יז באדר ב תשס"ג ,עמ' .13

שמיני

'אש מלפני ה'' ,מוסף הצופה ,פרשת שמיני ,כג בניסן תשס"ב,
עמ' .13

תזריע

'תורת האדם' ,מוסף הצופה ,פרשת תזריע ,ב בניסן תשס"ג ,עמ' .13

מצורע

'דם ושמן טוב' ,מוסף הצופה ,פרשת מצורע ,ט בניסן תשס"ג ,עמ' .17
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'לידה ושגגה' ,מוסף הצופה ,פרשות תזריע־מצורע ,ל בניסן תשס"ב,
עמ' .13

אחרי־מות קדושים 'טומאת הארץ' ,מוסף הצופה ,פרשת אחרי מות־קדושים ,ז באייר
תשס"ב ,עמ' .13
קדושים

'ברשות התורה?' ,מוסף הצופה ,פרשת קדושים ,ל בניסן תשס"ג,
עמ' .13

אמור

'ממחרת השבת' ,מוסף הצופה ,פרשת אמור ,יד באייר תשס"ב,
עמ' .13

בהר־בחוקותי

'שבת הארץ' ,מוסף הצופה ,פרשות בהר־בחוקותי ,כא באייר תשס"ב,
עמ' .13

בחוקותי

'חרם בהר סיני' ,מוסף הצופה ,פרשת בחוקותי ,כא באייר תשס"ג,
עמ' .13

במדבר

'משכן בפירוקו' ,מוסף הצופה ,פרשת במדבר ,כח באייר תשס"ב,
עמ' .13

במדבר

'דגלים לשמו' ,מוסף הצופה ,פרשת במדבר ,כח באייר תשס"ג,
עמ' .13

נשא

'נשוא ונשיאים' ,מוסף הצופה ,פרשת נשא ,ה בסיון תשס"ב ,עמ' .13

בהעלותך

'פסח שני' ,מוסף הצופה ,פרשת בהעלותך ,יג בסיון תשס"ב ,עמ' .13

שלח

'עד אנה ינאצוני' ,מוסף הצופה ,פרשת שלח ,כ בסיון תשס"ב,
עמ' .13

שלח

'ממרגלים למרגלים' ,מוסף הצופה ,פרשת שלח ,כ בסיון תשס"ג,
עמ' .13

קורח

'חרם ,רחם' ,מוסף הצופה ,פרשת קורח ,כז בסיון תשס"ב ,עמ' .13

קורח

'חמור אחד' ,מוסף הצופה ,פרשת קורח ,כז בסיון תשס"ג ,עמ' .13

חוקת

'ותיקבר שם' ,מוסף הצופה ,פרשת חוקת ,ד בתמוז תשס"ב ,עמ' .13

חוקת

'פרה וסלע' ,מוסף הצופה ,פרשת חוקת ,ד בתמוז תשס"ג ,עמ' .13
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בלק

'פי האתון' ,מוסף הצופה ,פרשת בלק ,יא בתמוז תשס"ב ,עמ' .13

בלק

'איה בלעם?' ,מוסף הצופה ,פרשת בלק ,יא בתמוז תשס"ג ,עמ' .13

פנחס

'בריתי שלום' ,מוסף הצופה ,פרשת פנחס ,יח בתמוז תשס"ב,
עמ' .13

פנחס

'כן דוברות' ,מוסף הצופה ,פרשת פנחס ,יח בתמוז תשס"ג ,עמ' .13

מטות

''חידוש מערבות מואב' ,מוסף הצופה ,פרשת מטות ,כה בתמוז
תשס"ג ,עמ' .13

מטות־מסעי

'גואל הדם והאדמה' ,מוסף הצופה ,פרשות מטות־מסעי ,כה בתמוז
תשס"ב ,עמ' .13

דברים

'מדבר קדמות' ,מוסף הצופה ,פרשת דברים ,ג באב תשס"ב ,עמ' .13

דברים

'דברים על דבורים' ,מוסף הצופה ,פרשת דברים ,ג באב תשס"ג,
עמ' .13

ואתחנן

'מתנת חינם והצדקה משפטית' ,מוסף הצופה ,פרשת ואתחנן ,י
באב תשס"ב ,עמ' .13

ואתחנן

'כולנו חיים' ,מוסף הצופה ,פרשת ואתחנן ,י באב תשס"ג ,עמ' .13

עקב

'נחלי מים ,מטר שמים' ,מוסף הצופה ,פרשת עקב ,יז באב תשס"ב,
עמ' .13

עקב

'שבחי צרעה' ,מוסף הצופה ,פרשת עקב ,יז באב תשס"ג ,עמ' .13

ראה

'ברכה ,קללה ,גיאוגרפיה' ,מוסף הצופה ,פרשת ראה ,כד באב
תשס"ב ,עמ' .13

ראה

'הדם נשפך כמים' ,מוסף הצופה ,פרשת ראה ,כד באב תשס"ג,
עמ' .13

שופטים

'תשים מלך' ,מוסף הצופה ,פרשת שופטים ,א באלול תשס"ב,
עמ' .13

שופטים

'בשערים ובשדות' ,מוסף הצופה ,פרשת שופטים ,א באלול תשס"ג,
עמ' .13

236

בשביל ישראל

כי תצא

'איננו שומע' ,מוסף הצופה ,פרשת כי תצא ,ח באלול תשס"ב,
עמ' .13

כי תצא

'אזנך ,אוזנך' ,מוסף הצופה ,פרשת כי תצא ,ח באלול תשס"ג ,עמ' .13

כי תבוא

'ביכורים ואבנים גדולות' ,מוסף הצופה ,פרשת כי תבוא ,טו באלול
תשס"ב ,עמ' .13

כי תבוא

'בגלוי ונסתר' ,מוסף הצופה ,פרשת כי תבוא ,טו באלול תשס"ג,
עמ' .13

ניצבים־וילך

'יציבות והליכה' ,מוסף הצופה ,פרשת ניצבים־וילך ,כב באלול תשס"ב,
עמ' .13

האזינו

'שירה ,תורה' ,מוסף הצופה ,פרשת האזינו ,ז בתשרי תשס"ג ,עמ' .13

האזינו

'תמים פעלו' ,מוסף הצופה ,פרשת האזינו ,ז בתשרי תשס"ד ,עמ' .13

וזאת הברכה

'סיום ,המשך' ,מוסף הצופה ,פרשת וזאת הברכה ,כא בתשרי
תשס"ג ,עמ' .13
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מאמרים לחגים בעיתון 'הצופה' — במעגל השנה
ימים נוראים
'מעביר צאנו תחת שבטו' ,הצופה ,כט באלול תשנ"א ,עמ' .5
'ארץ ישראל ,הים ונינוה — על ספר יונה' ,הצופה ,ט בתשרי תשנ"א ,עמ' .6
'"היום הרת עולם" — מחלוקת ומשמעותה' ,הצופה ,כט באלול תשנ"ב ,עמ' .7 ,4
'ראש השנה לשמיטין וליובלות' ,הצופה ,כט באלול תשנ"ג ,עמ' .6
'"השעיר" ובן דורנו :מענייני יום הכיפורים בעבר ובהווה' ,הצופה ,ט בתשרי תשנ"ג ,עמ' .5
'השופר — קולות מראות ,סמלים :על מהותו של השופר והתחושות הנקשרות בהאזנה
לקולו' ,הצופה ,כט באלול תשנ"ו ,עמ' .8
'בולמוס יום הכיפורים' ,הצופה ,ט בתשרי תשנ"ז ,עמ' .3
'בין יונה לישעיהו :על משמעות הצום והתשובה בספר יונה' ,הצופה ,ט בתשרי תשנ"ח ,עמ' .6
'הרגע שאחרי "מלכויות" — על משמעות המושג "קבלת עול מלכות שמיים"' ,הצופה ,כט
באלול תשנ"ט ,עמ' .15
'שופר — כפיפותו ,ישרותו' ,הצופה ,כט באלול תשס"א ,עמ' .9
'אופד מאז לשפט היום — עיונים בפיוט בצירוף מילות הפיוט שנכתב ע"י רבי אלעזר
הקליר' ,הצופה ,כט באלול תשס"ג ,עמ' .7
'אור עולם — אודות השורה "אור עולם באוצר חיים ,אורות מאופל אמר ויהי" המופיעה
בתפילת שחרית של ראש השנה ויום הכיפורים לפי נוסח אשכנז' ,הצופה ,כט באלול
תשס"ג ,עמ' .13
'לדון לכף זכות — על דרכי התשובה' ,הצופה ,ט בתשרי תשס"ד ,עמ' .3
'לא מפטירין כדאשתקד — רשימה' ,מוסף הצופה ,כט באלול תשס"ה ,עמ' .1

סוכות
'בצאת השנה ,לתקופת השנה; עיון במשמעותם הדתית של כמה מענייני חג הסוכות',
הצופה ,יד בתשרי תש"ן ,עמ' .6
'"בצאת שנה שביעית" — על מצוות השמיטה ומצוות הקהל' ,הצופה ,כט באלול תשנ"ד ,עמ' .2
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שמחת תורה
'"הדרן" לחגי תשרי" :במוצאי יום טוב של חג"' ,הצופה ,כא בתשרי תשנ"ג ,עמ' .6
'"מרחשון" של שמיטה — הציפייה לגשם ומשמעותה הדתית' ,הצופה ,ל בתשרי תשנ"ד ,עמ' .7
'ארבעה ימי דיון בעיטורי ספרי תורה' ,הצופה ,יד בתשרי תשס"ב ,עמ' .11

חנוכה
'מהדרין מן המהדרין' ,הצופה ,א בטבת תשמ"ז ,עמ' .8‑7
'"על הנסים "...על ניסי חג החנוכה' ,הצופה ,כז בכסלו תשמ"ח ,עמ' .8
'"וטיהרו את מקדשך"; הרהורים בשאלת המקדש "בימים ההם ובזמן הזה"' ,הצופה ,א
בטבת תש"ן ,עמ' .11
'בין ישראל לגויים' ,הצופה ,כז בכסלו תשנ"א ,עמ' .9
'מאבק יהודי כנגד "חכמה יוונית"' ,הצופה ,כט בכסלו תשנ"ב ,עמ' .8
'מסירות נפש ושיקול דעת' ,הצופה ,כג בכסלו תשנ"ג ,עמ' .9
'שמיטה ומלחמה :עיון בחנוכה של שביעית' ,הצופה ,כו בכסלו תשנ"ד ,עמ' .8
'"מעוז צור" ועוד פיוט :מה עומד במרכזם של פיוטי חנוכה?' ,הצופה ,כה בכסלו תשנ"ז ,עמ' .6
'חורף הולך ומתמלא (בעקבות החפץ חיים לחנוכה)" :חז"ל דרשו" :הגשם חלף הלך
לו — זה השיעבוד .התמלאות החורף בחגים זה סימן לנצחוננו עליו"' ,מוסף הצופה ,כד
בכסלו תשס"ד ,עמ' .12

טו בשבט
'טו בשבט ועוד מועדים הקשורים לאילן' ,הצופה ,יד בשבט תשמ"ז ,עמ' .9
'אילנות משיחין עם הבריות' ,הצופה ,יד בשבט תש"ן ,עמ' .9
'טו בשבט — היער והגאולה' ,הצופה ,י בשבט תשנ"א ,עמ' .7
'ללמוד תורה בצל העץ :הרהורים לטו בשבט' ,הצופה ,יב בשבט תשנ"ב ,עמ' .7
'שמיטה ומעשרות :הרהורים לטו בשבט של שביעית' ,הצופה ,ט בשבט תשנ"ד ,עמ' .9

מאמרים בעיתונות
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פורים
'מדרשי אילנות לפורים' ,הצופה ,יד באדר תשמ"ז ,עמ' .2
'"אין אסתר מגדת את עמה( "...ההשקפה על הגלות במגילת אסתר)' ,הצופה ,טו באדר
תשמ"ח ,עמ' .7
'האמנם "נהפוך הוא"? עיון במקומם של ההומור והסאטירה בעולם היהודי' ,הצופה ,ח
באדר תשנ"א ,עמ' .6
'"כרכין מוקפין חומה מימות יהושע בן נון" :מפתח להבנת רעיונות הפורים' ,הצופה ,טו
באדר ב תשנ"ב ,עמ' .8
'בין מרדכי לחגי וזכריה :סיום ארץ־ישראלי שחסר למגילת אסתר' ,הצופה ,יג באדר
תשנ"ג ,עמ' .8
'עיבור בחודש אדר של שביעית' ,הצופה ,יד באדר תשנ"ד ,עמ' .9
'עמלק המציאותי ועמלק הסמלי' ,מוסף הצופה ,י באדר תשנ"ט ,עמ' .13‑12

פסח
'עיבור השנה ,פסח וטבעה של ארץ ישראל' ,הצופה ,כ בניסן תשמ"ו ,עמ' .5
'הסנה והאזוב — צמחי הגאולה' ,הצופה ,יד בניסן תשמ"ז ,עמ' .4
'מצוות העומר ורעיונותיה' ,הצופה ,יח בניסן תש"ן ,עמ' .6
'בכל דור ודור חייב אדם' ,הצופה ,יד בניסן תשנ"א ,עמ' .4
'סדר עתיק ומסריו' ,הצופה ,יד בניסן תשנ"ב ,עמ' .4
'חרות ,חינוך והיסטוריה' ,הצופה ,יד בניסן תשנ"ג ,עמ' .4
'עומר ושמיטה' ,הצופה ,יג בניסן תשנ"ד ,עמ' .2
'מעמודיו של ליל הסדר' ,הצופה ,יד בניסן תשנ"ז ,עמ' .7
'עניין "נסתר" ביציאת מצרים — על נס היציאה ממצרים ועל משמעות הגאולה' ,הצופה,
יד בניסן תשנ"ח ,עמ' .7
'ועבר ה' — ביטוי מרכזי ביציאת מצרים — על דרכי מימושה של הבחירה החופשית' ,הצופה,
יד בניסן תשנ"ט ,עמ' .11
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'אליהו בסדרנו — על משמעותו של סמל' ,הצופה ,יד בניסן תשס"ב ,עמ' .10
'"את היד הוא יושיט אל כוסו כמנהג" — על פתיחת הדלת לאליהו הנביא בליל סדר פסח',
הצופה ,יד בניסן תשס"ד ,עמ' .10
'בולט בהעדרו :על משה הנעדר מן ההגדה' ,מוסף הצופה ,כ בניסן תשס"ה ,עמ' .13

יום הזיכרון ויום העצמאות
'שלוש השבועות ושירת שיר השירים; עיון בהשקפת מדרש שיר השירים על הגאולה
בדורנו' ,הצופה ,ב באייר תשמ"ז ,עמ' .7
'טבע וזיכרון' ,הצופה ,ג באייר תשנ"א ,עמ' .6
'בצדק ובאמונה :עיון בהפטרת יום העצמאות' ,הצופה ,ג באייר תשנ"ב ,עמ' .5
'לטרון  — 1948הזכרון והמשמעות' ,הצופה ,ד באייר תשנ"ג ,עמ' .7 ,4
'ראשית צמיחת גאולתנו — הרהורים ציוניים דתיים' ,הצופה ,ד באייר תשנ"ז ,עמ' .5
'קצת ביקורת הרבה חיבה — דברי פרשנות לשירו של דידי מנוסי "שלושת הצביקה"',
הצופה ,ג באייר תשנ"ח ,עמ' .6
'שירים ,ילדים ,נופלים' ,מוסף הצופה ,ד באייר תשס"ב ,עמ' .12

יום ירושלים
'קדושתה הנצחית של ירושלים' ,הצופה ,כו באייר תשמ"ח ,עמ' .6
'ירושלים לעתיד לבוא — דמיון או מציאות?' ,הצופה ,כו באייר תשנ"ב ,עמ' .8
'הרהורים ירושלמיים על מעמדה של ירושלים בימינו (שלושים שנה לאחר שחרורה)',
הצופה ,כט בסיון תשנ"ז ,עמ' .8

שבועות
'מגילת רות — רעב בדרך למלוכה' ,הצופה ,ה בסיון תשמ"ו ,עמ' .8
'למה ניתנה במדבר' ,הצופה ,א בסיוון תשמ"ז ,עמ' .5
'מעומר ראשית הקציר למנחה חדשה' ,הצופה ,ה בסיון תש"ן ,עמ' .6

מאמרים בעיתונות
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'גבוה מעל גבוה' ,הצופה ,ד בסיון תשנ"א ,עמ' .9
'קבוצת מועדים מיוחדת'  ,הצופה ,ד בסיון תשנ"ב ,עמ' .11
'מעמד ונצחיותו — על מעמד הר סיני' ,הצופה ,ה בסיון תשנ"ג ,עמ' .7
'רואים את הקולות' ,הצופה ,ד בסיון תשנ"ח ,עמ' .8

שלושת השבועות וט באב
'"אז בחטאינו חרב מקדש"; הרהורים על אחת מקינות תשעה באב' ,הצופה ,ה באב תש"ן,
עמ' .7
'"צפו מים על ראשי" — תוכחה ,קינה ,נחמה' ,הצופה ,ט באב תשנ"ג ,עמ' .4
'מחורבן למחולות בכרמים' ,הצופה ,יד באב תשנ"ד ,עמ' .8

טו באב
'שמחת הכרמים היהודית; בין ט באב לט"ו באב' ,הצופה ,יב באב תשמ"ז ,עמ' .6
'טו באב שנתבטל ונתחדש' ,הצופה ,טו באב תשמ"ח ,עמ' .7
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מאמרי הגות בעיתון ׳מקור ראשון׳
תשע"א
'על גגות תל־אביב' ,מוסף שבת — מקור ראשון ,גיליון  ,695תשע"א.
'עץ על פרשת דרכים' ,מוסף שבת — מקור ראשון ,גיליון  ,702תשע"א.
'המן במהדורה גרמנית' ,מוסף שבת — מקור ראשון ,גיליון  ,710תשע"א.
'עדיין לא ראינו על דוכן העדים יהודי עם זקן מלא ופאות' ,מוסף שבת — מקור ראשון,
גיליון  ,716תשע"א.
'בר יוחאי ובן דמותו' ,מוסף שבת — מקור ראשון ,גיליון  ,719תשע"א.
'מול הבית שמספרו  :37הרצל בפריז' ,מוסף שבת — מקור ראשון ,גיליון  ,728פרשת
מטות תשע"א.
'נהלל :מעגל ראשון' ,מוסף שבת — מקור ראשון ,גיליון  ,731תשע"א.
'הקשר הליטאי :קובנה קיץ תשע"א' ,מוסף שבת — מקור ראשון ,גיליון  ,737תשע"א.

תשע"ב
'בסוכה עם מנחם מנדל (אוסישקין)' ,מוסף שבת — מקור ראשון ,גיליון  ,740תשע"ב.
'הערות קצרות על יהודים ויוונים' ,מוסף שבת — מקור ראשון ,גיליון  ,750תשע"ב.
'גן בית הכרם פינת ביאליק' ,מוסף שבת — מקור ראשון ,גיליון  ,756תשע"ב.
'טיול מסביב לשרידי מצודה' ,מוסף שבת — מקור ראשון ,גיליון  ,784תשע"ב.

תשע"ג
'יהושע בן־נון בתל־אביב — זמן מקראי וזמן ציוני' ,מוסף שבת — מקור ראשון ,גיליון ,791
תשע"ג.
'מעבר למחיר הפוליטי — ביקורת על הספר "אי של אפשר"' ,מוסף שבת — מקור ראשון,
גיליון  ,812תשע"ג.
'רק  50מטרים מהאנדרטה' ,מוסף שבת — מקור ראשון ,גיליון  ,817תשע"ג.
'אסטרטג של שילובים' ,מוסף שבת — מקור ראשון ,גיליון  ,824תשע"ג.

מאמרים בעיתונות

תשע"ד
'מצפון נפתחה גם טובה' ,מוסף שבת — מקור ראשון ,גיליון  ,861תשע"ד.
'דלק למכלי זיכרון' ,מוסף שבת — מקור ראשון ,גיליון  ,873תשע"ד.
'הטוב ,הרע והמשוער' ,מוסף שבת — מקור ראשון ,גיליון  ,889תשע"ד.

תשע"ה
'שתילים בדרך לדגניה' ,מוסף שבת — מקור ראשון ,גיליון  ,912תשע"ה.

תשע"ו
'עקדת אייזיק' ,מוסף שבת — מקור ראשון ,גיליון  ,944תשע"ו.
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