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  השכלה  
  אילן. -בתנ"ך מאוניברסיטת בר .Ph.D  תשס"ז
  אילן.  -יברסיטת בר"ך מאונתרה בתנ יצטיינות  בה .M.A    תשס"ב

  הצטיינות בתנ"ך ובתושב"ע ממכללת הרצוג, אלון שבות. ב .B.Ed    תש"ס
  תעודת מורה מוסמך בכיר ממכללת הרצוג.     תשנ"ז 
  היכל אליהו, ירושלים וכוכב יעקב. הסדר ישיבת לימודים תורניים ב  תשנ"ח -תשנ"א

  עבודת דוקטור

  , בהנחיית פרופ' רימון כשר.לשיר השיריםיהודית רשנות הפאהבה אנושית וזיקתה לאהבה רוחנית ב

עזרא (מאה  -בעבודתי חקרתי ששה פירושים יהודיים לשיר השירים מתקופות שונות וממקומות שונים: ר' אברהם אבן
ר' יחיאל הילל   (מאה ט"ו, ספרד);  ר' יצחק עראמה  י"ב, ספרד); פירוש אלמוני מיוחס לרש"י (מאה י"ב, צפון צרפת); 

'ה  לטשולר,א כ',  בעל  (מאה  חכם  ועמוס  גרמניה);  י"ט,  (מאה  מלבי"ם  ליבוש  מאיר  ר'  גליציה);  י"ח,  (מאה  מצודות' 
מילולי ואלגורי. מטרתי המרכזית היתה לבחון מדוע פרשנים שהציעו    –ישראל). כולם פירשו את המגילה בפירוש כפול  

י את גישות המפרשים הללו לכמה סוגיות  זה בחנתלצורך    .פירוש אלגורי לשה"ש טרחו לפרש גם את הרובד המילולי שלו
את   בחנתי  כן  כמו  הצניעות.  ובעיית  הראשיות  הדמויות  בין  היחסים  ועלילתה,  המגילה  אחדות  המילולי:  ברובד 
לאור   ראב"ע  השונים:  הפרשנים  של  עמדותיהם  את  במגילה. הסברתי  הפרשנות  רובדי  שני  בין  היחס  כלפי  גישותיהם 

דרש, כפי -עצמה, לבין ההרחבות שהוסיף בפירושו; המיוחס לרש"י לאור הניגוד פשט  המגילה  יסתו אתפההבדל בין ת
הפרשניות   תפיסותיו  לאור  מצודות  לתורה;  האלגורית  פרשנותו  דרכי  לאור  עראמה  רשב"ם;  אצל  מתבטא  שהוא 

ים בחקר  האחרונ   בדורות  והאסתטיות; מלבי"ם לאור הפולמוס שניהל נגד פרשנות ההשכלה; וחכם לאור תמורות שחל 
פרשני   'מפתח'  המילולי  ברובד  ראו  הללו  הפרשנים  ששת  שכל  גיליתי  למיניות.  הרבני  העולם  וביחס  המודרני  המקרא 
כל   כמעט  זאת,  עם  העיקרית.  מטרתו  את  בכך  רואים  ולראב"ע)  לחכם  (פרט  ורובם  האלגוריה,  את  להבין  המסייע 

ערך   מוצאים  לרש"י)  למיוחס  (פרט  כלעהפרשנים  ברוצמאי  חינוכיתשהו  מבחינה  המילולי,  או  -בד  היסטורית  דתית, 
אסתטית. כך נמצא שהפירוש הכפול הוא חלק בלתי נפרד מהמסורת הפרשנית היהודית בשה"ש, והוא משותף לפרשנים  

ם  יהמזלזלים בערך האהבה האנושית (ראב"ע) או שרואים במשמעות המילולית של המגילה ספר חולין (מלבי"ם) ולפרשנ
  ים בפירוש האלגורי תוספת מאוחרת (חכם).ים הרוא מודרנ

  תחומי התמחות 

היבטים  שיר השירים; מקראי; ה סיפור מתודות של קריאה בעת החדשה; מחז"ל ועד הפרשנות יהודית למקרא 
  מסוגל ללמד מגוון נושאים הקשורים במקרא ובפרשנותו.  .הוראת המקראספרי התורה; ; תיאולוגיים של חקר המקרא 

  קדמית הוראה איסיון בנ
  .(לא לצרכי שכר) משנת תשע"ג בדרגת מרצה בכיר  המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון.    מאז תשס"ח 

  
  במחלה לתיאולוגיה, אוניברסיטת נוטר דיים, אינדיאנה, ארה"ב.  מרצה אורח      תש"ף

    ., המחלקה לתנ"ך וביה"ס ללימודי יסוד ביהדותאוניברסיטת בר אילן    תשע"ח -תשס"ב
  מרצה אורח בביה"ס ללימודים גבוהים ביהדות ע"ש רבל, ישיבה אוניברסיטה, ניו יורק.      ע"א שת

  "ש רא"ם ליפשיץ, ירושלים. ע המכללה האקדמית הדתית לחינוך     תשע"ב -תש"ע
  המכללה האקדמית חמדת הדרום.      תשס"ט 
  מכון שכטר למדעי היהדות, ירושלים.     תשס"ח -תשס"ז
  ם.  מכון לנדר, ירושלי      תשס"ז
  .  (כולל שלוחת עתניאל) מכללת הרצוג, אלון שבות    תשס"ד -גתשס"

  תקוה). -(כולל שלוחת פתחמכללת מורשת יעקב, רחובות     , תשס"ה תשס"ב
  מכללה האקדמית אשקלון. ה  , תשס"ד, תשס"ז שס"בת

קורס מקוון)  ספר שמות ,  )וקורס מקוון  סמינריון (כולל    ספר בראשית  :םיקורס ויקרא, ספ(כולל  ר במדבר, ספר  , ספר 
רות ואיכה,  שיר השירים,  חמש מגילות (סקירה),  ספר תהלים,  ספר ישעיה,  ,  וסמינריון)  פרוס'(כולל    רים, ספר שמואלדב

למקרא,  אסתר  מגילת מבוא  מקרא,  ,  המקראי,  לשון  (סמינריון),  הסיפור  המקראי  בסיפור  הדמויות  הנבואה  עיצוב 
ציוןבישראל,   שיבת  המסורתית,  לפרשנות  (סמינריון),    מבוא  היהודית  ההלכה,  בפרשנות  למדרש  המקראי  מהחוק 

למקרא,   חז"ל  ימה"ב,מדרש אסתר הבבלי,  פרשנות  פרשנות  לאור  למקרא  סוגיות מקראיות  רש"י  (כולל קורס   פירוש 
סוגיות דת ומדע  עיון במקרא בדורנו,  הדרכי  , פרשנות רמב"ן לתורה, פרשנות רבנית למקרא בעקבות ההשכלה,  מקוון)

אוריינות מחקר,  , סדנה דידקטית בתנ"ך, שיטות מחקר ומיומנויות הוראה (בתנ"ך),  , דרכי הוראת תנ"ךחקר המקראב
  .)סדנה לכתיבת פרויקט מחקרי ויישומי (בתנ"ך



גבעת  הדרכה פדגוגית בתנ"ך (תשע"ב);  מאז  החוג לתנ"ך (גבעת ושינגטון,    מרכז  :במסגרת העבודה  תפקידים מיוחדים
תש תשפ"אתשע"ד-ע"אושינגטון,  תשס"ט);  ;  ,  הדרום,  לתואר  חמדת  פרויקט  מאז   .M.Edליווי  ושינגטון,  (גבעת 

תשס"ב  );תשע"ב יעקב,  מורשת  (מכללת  הוראה  תעודת  סיום  פרוייקט  תשע"ג);    ;הדרכת  ושינגטון,  סמינריון  גבעת 
תשס"ט ושינגטון,  (גבעת  ראשון  תש"עתשע"ד- לתואר  ליפשיץ,  שתשע"א-;  לתואר  קורסים  ע);  הנחיית  כולל  בודות  ני, 

ושינגטון, מאז תשע"ג;  (   ופרויקטים  סמינריוניות  ומכון שכטר, תשס"זגבעת  לנדר  ישיבה אוניברסיטה,  תשס"ח-מכון   ;
  .יינים (מכללת מורשת יעקב, תשס"ב)רס טוטוריאלי לתלמידים מצטו); קקורס בלבד – תשע"א

  תפקידים מיוחדים 
  פורום למקרא, מכון מופ"ת. החשיבה / ה חבר צוות      , תשפ"א, תשע"זתשע"ג-תש"ע

  .AJS-ה  יבכנס יםארגון מושב    , תש"ףע"חתש ע"ד, תשתשע"א, 
  ארגון מושב בקונגרס העולמי למדעי היהדות.       תשע"ז 
  מכללתית לתיאום תכניות הלימודים במקרא בין המכללות לחמ"ד. -יו"ר ועדה בין     תשע"ג -תשע"ב

  ן לנשים, ישיבה אוניברסיטה.ס' דניאל, המכללה ע"ש שטר יועץ לתכנית למצטיינות ע"ש    תש"ע -תשס"ט
  כל אליהו על לימודי תלמידי הישיבה במכללת הרצוג. יאחראי מטעם ישיבת ה    תשנ"ח -תשנ"ז
  אילן. -מרכז הקולוקוויום לתלמידי מחקר, המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר    תשנ"ו -תשנ"ד

 ה ניסיון בעריכ
  "ל. פרופ' משה ארנד זהוצאת מאמריו של יועץ מדעי ל    תש"ף

  בודות עריכה באנגלית בהוצאת קורן. ע    שע"ז ת

  Journal of Biblical Studiesהעת האלקטרוני-חבר במערכת כתב  תשס"ו -תשס"א
[http://journalofbiblicalstudies.org] .  

  .Tradition-ו מועד ,ת מקראיב ,HUCA העת-כמו כן שפטתי מאמרים עבור כתבי

  מלגות ופרסים 
  רש"י" למגילות. -דואולמחקרים על פירוש "פס ק מחקר ממכללת גבעת ושינגטון,מענ    תשע"ט 
  . מהאיגוד העולמי למדעי היהדות י על פרשנות שה"ש מענק תמיכה בפרסום ספר     תשע"ח 
  אילן. - פרס חורגין (עבודת דוקטור מצטיינת), המחלקה לתנ"ך, אונ' בר    תשס"ח 
  אילן. -ת ע"ש פניה גוטספלד הלר, אונ' ברמלגה מטעם המרכז לחקר האשה ביהדו    תשס"ו 

  אילן. -קרן מייזלס, המחלקה לתנ"ך, אונ' ברממלגה     תשס"ה 
  אילן. -מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים, אונ' בר  תשס"ו -תשס"ג
  אילן. -מלגת הערכה, ועדת מלגות לתואר שלישי, אונ' בר    תשס"ב
  אילן.-דמים), אונ' ברפרס הרקטור (תלמיד מצטיין מחלקתי לתארים מתק    תשס"א 
  אילן. -ולטה למדע היהדות, אונ' בר ק פרס מטעם קרן אורבך, הפ    תשס"א 
  אילן. -מלגת הצטיינות, ועדת מלגות לתואר שלישי, אונ' בר    תשס"א 

  אילן.-פרס סטרוכליץ, המחלקה לתנ"ך, אונ' בר  תש"ס, תשס"ו 

  ידיעת שפות  
  אם. - אנגלית ועברית ברמת שפת  שפות חדשות:

    ת.ודיבור בסיסי, הבנה וקריאה בינוני  – תיתצרפ   
  קריאה בסיסית בלבד.  – תגרמני   

  אכדית, שומרית. יהודית,-ערביתארמית,   :וביניימיות שפות עתיקות

  ניסיון במחקר  
  ניו ג'רסי, ארה"ב.  יהדות, אוניברסיטת רטגרס,למדעי ה מחלקה חוקר אורח, ה  תש"ף

יד המחלקה לתנ"ך, - קרא שעלמחקר בפרוייקט הוצאת כתבי ראב"ע במכון לפרשנות המ  תשס"ח -תשס"ז
  אילן. -אוניברסיטת בר 

  יוסף פליישמן, במחקר בתחום חוקי המשפחה במקרא.    פרופ'עוזר מחקר ל  תשס"א 
  עמוס פריש, בפרוייקט ביבליוגרפי בתחום הסיפור המקראי. פרופ'עוזר מחקר ל  תשס"א 

  וך ניסיון בהוראה ובחינ
    מורה    מכון טל, ירושלים       תשס"א 
  ה, רכז טיולים ומערכת  - מחנך כיתות ד  בי"ס ממ"ד ת"ת כוכב יעקב     תש"ס -תשנ"ט
    מורה    מכון שובה, עפרה     "א תשס -תשנ"ח
  יא  -מחנך כיתה ט, מורה בכיתות ז  דרור, ירושלים -בי"ס אמי"ת    תשנ"ו -תשנ"ה

  כז תחומים שונים בישיבה מורה, ומר  , היכל אליהוהסדר ישיבת     ס"א תש-דתשנ"
  ירושלים וכוכב יעקב       

  רכז הדרכה, יו"ר הארגון    )נוער חובב תנ"ך (ארגון נח"ת     תשנ"ב, תשנ"ד 
  מאיר -מרכז סניף בית    תנועת בני עקיבא       א תשנ"



  שון תשפ"א מרח בס"ד

  

  ברוך אלסטר  – אקדמיים רשימת פרסומים

  ספר (התקבל לפרסום): 

  בהוצאת רסלינג. עומד להתפרסם(כותר זמני),   לשיר השיריםהכפולה היהודית  הפרשנותתמימים בדרכיו: על 

  

  :  שפיטים  מאמרים

ספר יובל  ' יוגב ואחרים (עורכים), , בתוך: י"' רש"י-פסאודו'פי פירוש קהלת ל ב מרכזישלמה המלך כיועץ כלכלי: מסר "
  לשמיר יונה, צמח (בדפוס).

“The ‘Will of the People’ in Antimonarchic Biblical Texts”, Studies in Jewish Civilization 29 (2018), pp. 
33-50. 

  . 29־21נז (תשע"ח), עמ'  םיגדמ", "מעגל לימוד התורה: למידה, שינון ודקלום בספר דברים 

“R. Moshe Feinstein on Milhemet Mitsvah: Halakhah, Morality, and Exegesis”, in: K. Berthelot, J. David, 
and M. Hirshman (eds.), The Gift of the Land and the Fate of the Canaanites in Jewish Thought, New 
York: Oxford University Press, 2014, pp. 429-444. 

              ). JSIJ 9 )2010"פירוש המצודות לנביאים וכתובים: הערות מבוא", 
                      [http://www.biu.ac.il/js/JSIJ/9-2010/Alster.pdf]  

. 219- 204(תש"ע), עמ'  7  מורשת ישראל"עקבות שיר השירים בסיפור 'חלום יעוף' למירה קדר",  
ספר מאמרי כנס "חכמת חיים ושירת "שתי תפיסות של אהבה בשיר השירים", בתוך: ל' מקובצקי ואחרים (עורכים), 

  . 21-31, אריאל תשס"ט, עמ'  חיים"

  .101-122), עמ' JSIJ 5  )2006בה' בפרשנות שיר השירים", "'האשה העזו
[http://www.biu.ac.il/JS/JSIJ/5-2006/Alster.pdf] 

“Narrative Surprise in Biblical Parallels”, Biblical Interpretation 14 (2006), pp. 456-485. 

  

  מהדורה מדעית מקוונת:

, באתר "על התורה":  לתשיר השירם, רות וקה רש"י" ל-פירוש "פסאודו
]http://alhatorah.org/Commentators:Pseudo-Rashi[  

  

  ביקורת ספרים: 

אביב  -, תלבקש שלום ורדפהו(ביקורת על: א' סימון,    117-122מח (תשס"ח), עמ'    מגדים"ערכים בפשוטו של מקרא",  
2004 .(  

“A Comic View of Esther”, Journal of Biblical Studies 1:4 (2001) [http://journalofbiblicalstudies.org] 
(Review of: A. Berlin, Esther [JPS Bible Commentary], Philadelphia 2001). 

  

  ניירות עמדה: 

  . 14(תשע"א), עמ'  43 ביטאון מכון מופ"תאקדמית וכתיבה מחקרית בהוראת המקרא", "קריאה  

  

  קריים:הרצאות בכנסים מח

“Discovering Abraham's Faith: Filling the Gaps of the Akedah”, Association for Jewish Studies annual 
conference, San Diego, December 2019. 

אביב,  - "'חקים לא טובים': חוק ומוסר במסורת הפרשנית היהודית ליחזקאל כ", כנס מכון מופ"ת לפדגוגיה ומקרא, תל
  תשע"ט.  כסלו

“Torah min HaShamayim and the ‘Literary Approach’ in Biblical Studies: Exodus 16 as a Case Study”, 
Association for Jewish Studies annual conference, Washington, D.C., Dec. 2017. 



“A Taxonomy of Jewish Religious Approaches to Bible Criticism”, Seventeenth World Congress of 
Jewish Studies, Jerusalem, August 2017. 

 “The ‘Will of the People’ in Anti-Monarchic Biblical Texts”, Twenty-Ninth Annual Klutznick 
Symposium on Jewish Civilization, Omaha, October 2016. 

 “What Is Biblical Narrative and Why Does It Still Matter”, conference on narrative, Idaho State 
University, April 2016. 

“Three Rashbam-Style Commentaries on Qohelet”, Association for Jewish Studies annual conference, 
Boston, Dec. 2013. 

רושלים,  עשר למדעי היהדות, י-"הסיפוריות במגילת רות לאור פרשן ימי ביניימי מצפון צרפת", הקונגרס העולמי הששה
  אב תשע"ג. 

“The Cain Saga and the Problem of Dual Authority in Biblical Narrative”, Association for Jewish Studies 
annual conference, Washington, D.C., Dec. 2011. 
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