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 סדיים , שיוכים מורשימת משתתפים  

 

 

 המחבר   שיוך מוסדי  שם המאמר 

 

מחלוקתו של ר' יוסף רוזין על שלמה מימון וג'ון  

 לוק: השלמה מכתב יד, מוטיבציה ומשמעות 

תוכנית ללימודי מדע טכנולוגיה וחברה,  ה

 אילן -אוניברסיטת בר 

 ישראל בלפר  ד"ר 

ישראל,  חוג למחשבת  דוקטורט ב -עמית בתר 

 האוניברסיטה העברית 

 ישראל אורי מייטליס ד"ר 

מ"תנא שור וכל מילי דשור" עד "בור שחייבה  

עליו תורה": על משנת בבא קמא, עריכתה  

 ונוסחיה וזיקתם לתפיסת דיני הנזיקין 

עמית    ;מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן ה

מחקר במרכז קוגוד לחקר המחשבה היהודית ולהגות  

 עכשווית במכון שלום הרטמן 

 אבישלום וסטרייך פרופ' 

'הבטה לאחור'    –מה שסתם כאן גילה שם'  מה'

 ככלי פרשני בפירושי ר' יוסף קרא למקרא 

- , אוניברסיטת בר המחלקה לתנ"ך ע"ש זלמן שמיר

 אילן 

 יהונתן יעקבס פרופ' 

פעמים קידש הכהן הגדול את ידיו ורגליו   כמה

ביום הכיפורים? על מסורת נוסח המשנה בארץ  

 ישראל ובבבל 

פה, אוניברסיטת  -המחלקה לתלמוד ולתורה שבעל 

 המכללה האקדמית הרצוג אילן; -בר

 יוסף מרקוס ד"ר 

 שמחה עמנואל פרופ'  , האוניברסיטה העברית החוג לתלמוד והלכה  רב שרירא גאון ורב האי גאון: צרור תשובות 

  –שמורה בערב פסח שחל בשבת אכילת מצה 

 תשובה מן הגניזה
מרדכי עקיבא  פרופ'  )אמריטוס(   חוג לתלמוד באוניברסיטת תל אביבה

 פרידמן 

 הרי פריס ד"ר  , נוה יער מכון וולקני-מינהל המחקר החקלאי דלועיי המאכל של חז"ל: זיהוים הטקסונומי 

הגדרת המפורסמות בכתבי הרמב"ם ומקורותיה  

 הפילוסופיים 
,  גורן -ישראל ע"ש גולדשטיין   מחלקה למחשבתה

 גוריון -אוניברסיטת בן 

 שלום צדיק ד"ר 

המקרא של רבי שמואל לניאדו 'בעל   פירושי

 'הכלים
- עמית בתר מכללה אקדמית לחינוך;  – אורות ישראל 

דוקטורט במפעל המקרא של האוניברסיטה העברית  

 ראש מדור הטקסט והמסורה -

 ין נריה קליד"ר 

שכמעט לא נמצא ממזר מהתורה רק כשהיו   עד'

על   – אביו ואמו חבושים בבית האסורים' 

פתרונות חדשניים להתרת מקרי ממזרות בבתי  

 הדין בישראל 

 עמיחי רזדינר פרופ'  אילן - , אוניברסיטת ברהפקולטה למשפטים

 

מלבטי ההדרת התוספתא: על קו התפר שבין  

 נוסח, פרשנות וגלגולי מסורת 

, אוניברסיטת  המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו 

 אילן -בר

 עדיאל שרמר  פרופ' 

- , אוניברסיטת ברמחלקה לתלמוד ותורה שבעל פהה

 אילן 

 בנימין קצוף ד"ר 



 

 


