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 י"ח טבת, תשפ"בב"ה  
   2021דצמבר,  22                            

חברות ולחברי הסגל האקדמי בפקולטה למדעי היהדותל  
 לעובדות ולעובדי המינהל

 

 , לכולם שלום וברכה
 

 )3(מס'  אז מה חדש? ומה העניינים?
לא יאמן באיזה קצה 'דוהר' לו הסמסטר הראשון, והנה, בלי שנרגיש, אנחנו כבר במחצית חודש 

הדברים יובאו . מקבץ עם הרבה אקשן . כל הזמן קורים דברים בפקולטה. הנה2021דצמבר 
? מה אז מה חדש 1.. תקראו מה שבא לכםנושאי דווקא מתוך ארגוןברצף ספונטני ולאו 

 ? )3(מס' העניינים
 

וסופיה יהודית אירחה ביום ראשון המחלקה לפיל :פמניזם יהודי וחקר מדעי היהדות .1
להרצאה שנתית את פרופ' תמר רוס, שהציגה משנה מרתקת על אודות מקומן של  21.11.21

נשים בלמדנות היהודית, במעגלי לימוד עצמאיים או במעגלי לימוד משותפים לנשים 
ולגברים. בערב העיון, שהתקיים בזום השתתפו למעלה ממאתיים משתתפים. פרופ' יעקב 

ראש  ,שי-עירולר ופרופ' חנוך בן פזי פתחו בדברי ברכה. הוסיפה משלה גם ד''ר רונית ק
-ואני עצמי דיברתי על כוחן של נשים יהודיות ,אילן-התוכנית למגדר באוניברסיטת בר

הספרדית העממית. ב'חלונות' הזום ניתן היה לזהות רבים -ספרדיות בלמדנות היהודית
למחלקה לפילוסופיה כוח מנותני הטון בארץ ובעולם בחקר הפילוסופיה היהודית. יישר 

 יהודית. 
 

ברכות לנבחרת  :כותבי המאמרים בפקולטה למדעי היהדות הדוקטורנטיםנבחרת  .2
ודיקנית בית הספר  ,פרופ' אריה צבן ,פרס נשיא האוניברסיטהבסטודנטים שלנו, שזכו ה

. על כתיבת מאמרים בזמן לימודי הדוקטורט ,ללימודים מתקדמים, פרופ' רונית שריד
יוסף  ,יהונתן כרמלי ,אלרון זבטני ,אליאור בביאן ,אייל כתבן ,אברהם קלנבךבהמדובר הוא 

. שראל תהילה ליברמן ,שי נסים ,רונה ברנס ,תנאל פלמרפרנקל, נב נד ,מואיז נבון ,שפייזר
שישה מתלמידי המחקר נמנים עם המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה. הטקס 

במעמד הנשיא, הדיקנית והסטודנטים הזוכים. יישר כוח  7.12.21התקיים ביום 
 ם. עלו והצליחו!לסטודנטי

 
 

תשאלו את ד''ר יוסי מן וניים במרחבי האינטרנט? איך לזהות מטיפי דת איסלמיים קיצ .3
אש"ח  320זכה במענק מחקר מרשים בגובה . ד''ר מן מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון

                                                      
        השפה העברית אינה עושה 'חיים קלים' למי שרוצה במסמך אחד להפנות דברים גם לנשים וגם לגברים, וכדי למנוע סרבול  1

 תחבירי (מיותר) אני כותב בלשון זכר רבים. הדברים מופנים כמובן לחברות ולחברי הסגל. 
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 – כאחד ויישומי מחקרי שהוא כלי לפיתוח נועד המענק .והטכנולוגיה המדע משרד מטעם
 קיצוניים אסלאמיים הטפה אנשי של אוטומטי לזיהוי הביטחון משרד את שישמש כלי

 משרד של אמון של ביטוי הוא המענק ).ובעולם בארץ שונים פיגועים מאחורי שעומדים(
 אילן-בבר כאן התיכון המזרח ללימודי המחלקה בסגל הביטחון ומשרד והטכנולוגיה המדע
 תיכון מזרח לימודי של ויישומי פדגוגי מחקרי, שילוב שעושה ובעולם בארץ היחיד שהוא
 גורליות מגמות להבנת מכון להקמת בסיס זה במענק לראות שיש ומתסכי המחשב. ומדעי

 שואבת אבן וישמש בעולם ייחודי שיהיה המחשב ממדעי כלים דרך ,התיכון במזרח
 היום הסדר על ואימפקט וביטחוניים עסקיים פעולה ולשיתופי מחקר למענקי לסטודנטים,

 הציבורי.
 

 פעילים שלנו מהפקולטה נציגים –בירושלים)  2020(קיץ הקונגרס העולמי למדעי היהדות  .4
 של במדור שופטת נתמנתה מונזון ףוול תמר פרופ' למשל כך לקונגרס. הקשורה בעשייה
 פרס כלת דב, בן ניצה פרופ' קודמתה את בתפקיד החליפה והיא חדשה, עברית ספרות

 הלאדינו של במדור שופט התמנה עבדכם המנהל; הועד חבר הוא מאיר אהרן פרופ' ישראל;
 פקולטה חברי עוד יש אם הלאדינו). מושבי של המארגנת ועדהוב חבר (וגם ותרבותה

  אותנו. שתפו אנא – הקונגרס של שייהבע
 

 של מצוינת יוזמה (עוד) הנהמרתון הכנה לבחינות סמסטר במחלקה ללימודי ארץ ישראל.  .5
 לי: כתבה היא וכך וארכאולוגיה. ישראל ארץ ללימודי המחלקה רמ"ח רוזנברג, לילך פרופ'

 ידי על המועברים המבחנים, לקראת מרתונים כיםעור אנו הסמסטר חופשת במהלך"
 או במבואות (בעיקר נבחרים בקורסים מהמחלקה, מתקדמים לתארים סטודנטים
 לקראת החומר בהטמעת לסטודנטים לעזור היא מטרתם אחרים). כוללניים בקורסים

 לקראת שאלות ותרגול השנה/הסמסטר במהלך הנלמד החומר על חזרה ע"י המבחן
 בכל המרצה  וולונטרית. בהם וההשתתפות בזום גם מוקלטים הללו תוניםהמר המבחן.

 גם בכך יש הבחינה. לסגנון בהתאם המרתון, את המעביר המחקר תלמיד את מנחה קורס
 של והטייטל בהוראה, ההתנסות לנוכח למשימה, הנבחרים המחקר לתלמידי תרומה

 מעולה. לא תאמצו?רעיון  ".'מתרגלים'
 

 וד''ר יסוד) (לימודי יפה דן ד''ר (תנ"ך), כהן נאוה לד''ר וענקוהבהוראה  מענקי הצטיינות .6
 חוברים והם בהוראה, הצטיינות על עידוד במענקי זכו השלושה (תלמוד). ארנד אהרן

 וסקרי השלושה של ההוראה משובי הקמפוס. מרחבי נוספים מצטיינים עשר-לחמישה
  והצליחו! עלו התברכנו! המכובד. המקום אל אותם הביאו שלהם ההוראה

 

תלמיד המחלקה  ,מר יוסף שפייזרבמלגה היוקרתית קרן שופף ולזוכה שלנו שאפו ל .7
 ללימודי א"י וארכיאולוגיה זכה במלגת שופף. המלגה נועדה לעודד סטודנטים ברוח משנתו
ועשייתו של הגרי''ד הלוי סולובייצ'יק ז''ל שמר שופף היה ממקורביו. גאים בתלמיד שלנו! 

 בהצלחה רבה!
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 המזרח ללימודי המחלקה רמ"ח מגן זאב פרופ' את תשאלו' בפרסית? חנוכהאיך אומרים ' .8
 סיפר הוא פרסי כינור נגן בצירוף טבת. לחודש אמיתי ראש" "ניקוי לנו ארגן הוא התיכון.

 בחודש הנחוגים העמים וחגי החנוכה חג השמש, מולד השנה, לוח שבין הקשר על שלנו
  כמרקחה. רחש הפקולטה לובי ושמח. מעניין היה דצמבר.

 

  
 

 

  על הלשון ודן כנר במפגש של המחלקה ללשון העבריתסופגניות  .9

 עברית ללשון במחלקה הסטודנטים
 -ה של בערב התכנסו שמיות ולשונות

 לקראת (גם מחלקתי למפגש 25.11.21
 אווירה עשיר, כיבוד לצד חנוכה).

 התקיימה גם ,מועיל ומפגש טובה
 דן והשדרן הרדיו איש של הרצאתו

הכול עסק בענייני לשון (טעמים,  כנר.
הגייה, ניחוחות). העיקר שהיה מלבב. 

מרכזת אשכנזי, לשרונה כוח יישר 
המחלקה ולפרופ' מיכאל ריז'יק על 

  היוזמה. 
 

את כנס בינלאומי של המחלקה לספרות עם ישראל איחד  - 21-ספרות השואה במאה ה .10
אילן -האוניברסיטה הקתולית בלובלין, את אוניברסיטת אנטוורפן ואת אוניברסיטת בר

(הפקולטה למדעי היהדות) לוובינר משותף, שהוקדש לספרות השואה העברית (למבוגרים, 
, אילן-מכל העולם, בהם המרצים מברחוקרים  15לנוער ולילדים). התקיימו הרצאות של 

רומן כצמן. האורחת המיוחדת ואחת המרצות פרופ' דניאל פלדמן וד"ר חורין, -מיכל בן ד"ר
של הוובינר הייתה תמר מאיר, סופרת וחוקרת ידועה, בוגרת המחלקה לספרות עם ישראל. 

היצירות של נאוה סמל וסופרים אחרים, תרבות חומרית  עלו לדיוןבין הנושאים בכנס 
בספרות השואה, תרגומים והתקבלות של ספרות השואה העברית בעולם, הזיכרון 
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 אילן-בר בערוץU3T והקורבנות, רומנים גרפיים ועוד. ההרצאות הוקלטו וניתנות לצפייה
רומן כצמן פרופ' ממכללת קיי ו ,ערגה הלרד"ר  הופקדועל ארגון האירוע  .ביוטיוב

 .מהמחלקה לספרות עם ישראל
 

 גיע לקו הגמרמפעל ענק שה -הביבליוגרפיה של הספר בלאדינו  .11
ד''ר דב הכהן ממכון סלטי לחקר 
הלאדינו השלים מפעל פרסומי ענק: 
אוצר הספרים בלאדינו הוא ביבליוגרפיה 

ביקורתית מקיפה, מפורטת, מעודכנת ו
של הפרסומים בלאדינו (ספרדית־יהודית) 
שמציגה סקירה חדשה ונרחבת של ספרי 
הדפוס בלאדינו בהקשרם ההיסטורי 

פריטים כמעט, זאת  4,000והגאוגרפי. עם 
הביבליוגרפיה המקיפה ביותר של דפוסי 

ערכים  ,לאדינו שיצאה לאור. בספר
החושפים פריטים רבים שלא תועדו עד 

שאותרו  –ומים מאוד חלקם קד –כה 
בספריות ובאוספים יהודיים וכלליים, 
ציבוריים ופרטיים, במדינות רבות 

 בעולם. 
 

  

 ספר שירה (חתולי ומכושף) חדש לד''ר ורד טוהר –ראשת מחלקה ומשוררת  .12
ד"ר ורד טוהר, ראשת המחלקה 
לספרות עם ישראל, הפתיעה עם ספר 

החתולה של " –שירים אישי ומכושף 
הוא ספר שכל שיריו מצטרפים ", סיילם

לכדי סיפור אחד בדיוני, המבוסס על 
דמויות ביוגרפיות וסיפור היסטורי. 

נשפטו, נכלאו והוצאו להורג  1692בשנת 
שבצפון מזרח ארצות  סיילם בעיר

הברית נשים וגברים שנחשדו בכישוף. 
דונות ישרה אוסבורן הייתה אחת הנ

הראשונות למוות בתלייה באשמת 
הספר הושק בערב מיוחד  .כישוף

בו בוצעו השירים בליווי ) 13.12.21(
להקת רוק בתיאטרון "תמונע". היה 

 מיוחד ושווה. 

 

  

mailto:jsfcty@biu.ac.il
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 הצלה של ממשזה התחיל במייל ונגמר במפעל  .13
 ,פרופ' עוזי וישנה ,דיקן מדעים מדויקים

בקמפוס ולבו נצבט למראה טייל 
הממצאים הארכאולוגיים שליד הספרייה 

פנה ם (מצ"ב) והוא שלח תצלוהמרכזית. 
כולנו נכנסו לפעולה. הממצאים . במייל

הארכאולוגיים טופלו ביד אמונה ואוהבת, 
לגינה  (בזהירות נדרשת) הם הועברו

סמוכה, הם שמורים ויוחזרו למקומם 
בגמר השיפוצים. תודה גדולה לכל 
המעורבים: עופר שרגאי ואנשי הצוות שלו, 

אנשי המחלקה יובל יעקב מהנדס אזרחי, 
ובכללם  מודי ארץ ישראל וארכאולוגיהללי

. פרופ' אהרן מאיר ופרופ' לילך רוזנברג
וכמובן לפרופ' עוזי וישנה שניער את כולם. 

 קיבלנו שיעור באזרחות אקדמית טובה!

 
 

 
 

 נשים (במדעי היהדות) חוקרות נשים (במדעי היהדות) .14
 זה התחיל ברעיון שלי ונגמר באימוצו על ידי פרופ' יעל שמש מהמרכז לחקר האישה ביהדות. 

גם  –דות. המטרה כפולה סדרת הרצאות על אודות נשים חוקרות נשים בפקולטה למדעי היה
לתת ביטוי לקול הנשי (כחוקרות) וגם לתת ביטוי לקול הנשי (כהוגות). הסדרה בזום. הנה 

מבט מימי  -פרופ' אלישבע באומגרטן: חיי נשים יהודיות ומעשיהן ההרצאות המתוכננות: 
רבקה בת מאיר טיקטינר, בת  -ד"ר ימימה חובב: "הרבנית הדרשנית החשובה"; הביניים

התמודדות הכותבות  -פרופ' טובה כהן: קול משלהן ; , נותנת קול לבנות זמנה16-מאה הה
פרופ' יעל שמש: אילמות, זעקה, תלונה ; עשרה עם המסורת הגברית-העבריות במאה התשע

משוררות כותבות  -ד"ר ורד טוהר: מכבסת תולה; מסע בעקבות קולות נשיים במקרא -ורינה 
  על שמש. . לפרטים אנא פנו ליכביסה
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 איך נולד הלוגו של מרכז יזלסון? –למדעי היהדות  פקולטהאל המהקטקומבות ברומא  .15
  סיפור: תשמעו

 של (לוגו) הסמליל מחדש עוצב לאחרונה
 לאור ישראל תולדות לחקר יסלזון "מרכז

 המחלקה במסגרת פועלה האפיגרפיה"
 וארכיאולוגיה. ישראל-ארץ ללימודי

 מהסוג קודש ארון בהשראת עוצב הלוגו
 זהב",-זכוכית "בסיס גבי על המתואר

 בקטקומבות שימש אשר חפץ של חלק
 לסה"נ. 4-ה במאה ברומא יהודיות
 ובתוכו פתוחות הארון של דלתותיו

 על המונחות מגולגלות, מגילות נראות
 יהודיים סמלים מוקף הארון מדפים.

 ושופר. אתרוג לולב, מנורה, אופייניים:
 שכבות משתי הניפוח בשיטת נוצר הכלי

 זהב עלה נכלא שביניהן שקופה זכוכית
 שימש במקור, הדגם. עוצב בו דקיק

 מכן, לאחר קבורה. בסעודת הכלי כנראה
 בטיח שובץ והבסיס הכלי דפנות שוברו

 ןציו ושימש קבורה כוך פתח כיסה אשר
 .לקבר
 לעיצוב השראה שימש אשר החפץ

 קולק טדי ידי על 1966-ב נרכש הסמליל
 הוצג שם ישראל, מוזיאון עבור בוינה
 התברר 2000-ה בשנות שנים. במשך

 איזבלה הנסיכה באוסף החפץ שמקור
 אשר )skańyłDzia Izabela( ג'יילינסקה

 גולוחוב מטירת הנאצים ידי על נשדד
)wouchłGo( .הנסיכה יורשי בפולין 

 השיב ישראל ומוזיאון החפץ את דרשו
 דוד ד"ר שנה באותה .2008-ב אותו להם

-זכוכית בסיס את רכשו יסלזון וימימה
 אותו והשאילו היורשים מידי הזהב

 כיום. מוצג הוא שם ישראל, למוזיאון

 
 
 
 

 
 0.7 עובי ס"מ, 11.7 (קוטר הזהב-זכוכית בסיס .1 איור

 דוד וד"ר ישראל מוזיאון באדיבות (צילום ס"מ);
 יסלזון)

 
 ישראל תולדות לחקר יסלזון "מרכז סמליל .2 איור
 נרינסקי. יפעת ידי על שעוצב כפי האפיגרפיה", לאור
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 ראו לאחרונהאילן -מבול (מבורך) של פרסומים חדשים בתחום מדעי היהדות בהוצאת בר .16
 אילן.-בר יברסיטתאונ של הספרים בהוצאת היהדות מדעי בתחום ספרים מאוד הרבה אור

 תלמידי ידי על הפקולטה, סגל חברי ידי על שנכתבו מחקריים פרויקטים של מרשים יבול זה
 הספרים: לרשימת קישור הנה שונים. מחקריים בפרויקטים פעילים ידי ועל מחקר

https://www.biupress.co.il/index.php?dir=site&page=catalog&op=category&cs=5024 
 

שנים בתפקיד נאמן הפקולטה למדעי היהדות ארבע  מסייםאהרן מאיר (איש והגרנטים)  .17
בקידום הצעות מחקר פקולטטיות. בשנים האלה הוא ליווה וקידם עשרות הצעות מחקר 
במסגרת הפקולטה והביאן לחוף מבטחים תקציבי. תודה אהרן. ואל תחשבו שהאיש נח. 

'ל. אז ! הצעות מחקר משל עצמו לגופי מימון חשובים בארץ ובחו'3רק לאחרונה הוא הגיש 
 שיהיה בהצלחה! 

 

 סיור לילה במסדרונות מוזיאון ישראלתלמידי החוג הרב תחומי ב .18
תלמידי החוג הרב תחומי בפקולטה יצאו 

(בקור  14.12.21 -לסיור לילה ב
הירושלמי) במוזיאון ישראל, בהדרכת 
הארכיאולוג ד"ר יואב פרחי. גם 
הסטודנטים הישראלים וגם הסטודנטים 
הבינלאומיים ממש התלהבו לראות את 
מגילות מדבר יהודה, את כתר אר"ץ, את 

ת שני, ואת יתר הממצאים באגף דגם בי
הארכיאולוגיה. רק השומרים "יכלו 
עליהם" ורמזו בנימוס למרצים 

 ולסטודנטים שצריך ללכת כבר הביתה

 

 

 

 סיפור חייה של ענקית התיאטרון ליא קניג .19
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מהמחלקה לספרות ד"ר יניב גולדברג 
משוחח עם ישראל פירסם ספר ובו הוא 

קניג על חייה, ועל  עם השחקנית ליא
עבודתה בתיאטרון. במהלך השיחות 
מספרת ליא ומלמדת על עבודת השחקן 
תוך שהיא מנתחת את התפקידים 
אותם עשתה ושוזרת אותם במהלך 
חייה המורכב והייחודי. השיחות נערכו 

 לוובמשך שלוש שנים תוך שהם 
בעדויות עיתונות ומחקרים. בסיום 

ת מאמר של המחבר המסכם א ,הספר
דמותה ועבודתה של ליא. זו בימת חייה 

  .של ליא קניג
 

 

ד''ר אבי שמידמן מהמחלקה לספרות עם בילוש אחר מדרשים באמצעות אלוגריתמים  .20
גוריון, -אשר סיגל מאוניברסיטת בן-פיתח עם חוקרת נוספת, פרופ' מיכל בת ישראל

אלוגריתמים שיודע לזהות שרידי מדרשים במאגרים גדולים של טקסטים. תקראו על כך. 
   https://www.haaretz.co.il/science/.premium-1.10473940זה באמת מעורר השראה. 

 
 
 

 בטוב.היו עד כאן להפעם. 

 כתמיד, 

 

 

 רפאל שמוליק                                                                                                        
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