
המכון למדעי היהדות 

"ביכורי מחקר"ע"ש מנדל
הכנס החמישה-עשר של תלמידי המחקר במכון למדעי היהדות ע"ש מנדל 

מושב ראשון - ספרות חז"ל: נוסח, עריכה ופרשנות9:30—11:00

חדר 3001חדר 2001

יו"ר: פרופ’ דוד רוזנטל

נדב ברגר, לישנא אחרינא לבבלי נדרים בפירוש אלמוני מן הגניזה

בשיח הביקורת הדתית במדרש הארצישראלי

שלומי צמח, מסורות בבליות בירושלמי שבת 

13:00-11:30

11:30-11:00

מושב שני - בנגלה ובנסתר: עיוני מקרא וקבלה

חלק א: עיונים בספרות המקרא

חלק ב: עיונים בספרות הקבלה

הפסקת קפה 

יו"ר: פרופ’ אלכסנדר רופא

יו"ר: פרופ’ יהונתן גארב

רן קרויזר, מיהו בדן - הצעה חדשה

צביה בלוך, בין המאורות: הנכחת האור הקדמון בעולם בכתבי 
ר' עזריאל מגירונה והרמב"ן

נתן עברון, ה' ממרום ישאג - ירמיה כה 38-30 לאור טקסט ניאו-אשורי

צבי לובושיץ, פירושי הזוהר של ר' משה זכות: 
פילולוגיה, אידיאולוגיה והרמנויטיקה

הפסקת צהריים14:15-13:00

 15:45-14:15

16:00-15:45

מושב שלישי - היסטוריה ביידיש ויידיש בהיסטוריה

הפסקת קפה 

יו"ר: ד”ר איה אלידע

מירב ראובני, עבר, הווה, עתיד: עברית ויידיש במאבק על הלאום

יעל לוי, קווים לצמיחת עיתונות יידיש בארצות-הברית לאור זיכרונות אישיים

ירון ניר-פרייזגר, יוסף זלקוביץ' ומעגל האינטלקטואלים בגטו לודז’

מושב רביעי - קבלה נוצרית, שבתאות וחסידות17:30-16.00

יו"ר: פרופ' רחל אליאור

צבי קונשטט, תעודה חדשה בפולמוס הקמיעות עמדן-אייבישיץ 

Johan Kemper’s Christological Reading of the Zohar ,נילס אגרז

אורי מאיר פיש, פרדיגמת הקשר המיסטית-דינאמית בהגותו של המגיד 

ממעזריטש לאור הגותו של וילפרד ביון והשלכותיה החינוכיות-טיפוליות

יום שני, כ"ב באדר תשע"ז, 20 במרץ 2017, בניין רבין למדעי היהדות, קמפוס הר הצופים

9:30—9:00

9:00—8:30

מושב פתיחה - חדר 3001

קפה והתכנסות

פרופ' דרור ורמן, דיקן הפקולטה למדעי הרוחברכות:

פרופ' מיכאל סיגל, ראש המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל

מתכבדים להזמינכם לכנס

מושב ראשון - עבודה שבלב: תרבות עממית בבתי כנסת9:30—11:00

יו"ר: פרופ’ שלום צבר

נעמי שמחוני, היסטוריה קטנה של הופעות הכיפה בבתי כנסת 
מודרניים בירושלים

נתנאל כהן, בבלי וירושלמי: עבודת גבולות במוסיקה הליטורגית 
של קהילת יהודי עיראק בירושלים 

קולט שרביט, תולדות הקהילה היהודית באלג'יריה דרך תשמישיה: 
מהפולחן הדתי למוצג המוזיאלי

13:00-11:30

11:30-11:00

מושב שני - שפות היהודים: עיוני לשון וספרות

הפסקת קפה

יו"ר: פרופ' יוסף יהלום

Causal-Noncausal Verb Alternation in Yiddish ,אלנה סדן

יעל גולן, הרכיב הקוזטיבי בפעלים פסיכולוגיים: רגש וסיבתיות 
בעברית החדשה

חיה לוי, התקרה עפה - ילדות, בדידות וחוסר הכישרון לחיות 
בשירתה של נורית זרחי

יהונתן ורדי, בירורים פרוזודיים וחשיבותם למחקר הספרותי 
ההיסטורי

שירה בר אור, אל מלא רחמים- לגלגולו של מוטיב 'קן צפור' 

הפסקת צהריים14:15-13:00

מושב שלישי - ספרות הבית השני: מקרא, יהדות ונצרות15:45-14:15 

יו"ר: פרופ’ מיכאל סיגל

אור בן צבי, מבהירים את הערפול בחזונות דניאל

ריצ'רד מדינה, 'ביחד שמחה' פירושו 'בצוותא בשמחה' 
במגילת המלחמה

From Suspicion to Appreciation: The Change   ,דניאל אולריו
of Perception on Theodotion’s Version in Patristic Literature 

מושב רביעי - משכילים, מהגרים, פליטים: יהודים בעידן של תמורות17:30-16.00

יו"ר: פרופ' אלי לדרהנדלר

תמיר קרקסון, מיהו משכיל יהודי בארצות האסלאם?

עומר לכמן, ההגירה היהודית ממזרח אירופה למקסיקו 

נעמה סרי לוי, למען שנבין את כל עומק הטרגדיה: 

בשנים 1921 -1939

נדודיהם של פליטים יהודים מפולין בתום השואה

הפסקת קפה 16:00-15:45
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