
יום רביעי, ט' בסיון התשע"ט 12 ביוני 2019, באודיטוריום ע"ש בלדה לינדנבאום )בניין המדרשה 405 חדר 1, קומת קרקע(

התכנסות וכיבוד קל   9:30
דברי פתיחה והענקת מלגות: ד"ר אהרן עמית, ראש המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן  10:00

מושב ראשון - נוסח והקשר במדרש  12:15 – 10:15
יו"ר: פרופ' שולמית ולר, אוניברסיטת חיפה   

פרופ' קרול בקוס, University of California Los Angeles, רמאות וחוצפה: פרודיה ופרדוקס בספרות חז"ל )אנגלית(   

פרופ' יוסף תבורי וד"ר בנימין אלבוים, אוניברסיטת בר-אילן, מסורת הנוסח של מדרש אבא גוריון   

פרופ' אנדריאס לנרד, Johannes Gutenberg University Mainz, מדרש תהלים כפי שהוא משתקף בקטעים מ'גניזת אירופה' )אנגלית(   

ד"ר רונית ניקולסקי, University of Groningen, מי בוכה בתנחומא ולמה?   

הפסקה צהריים  13:15 – 12:15

מושב שני - התהוות והתפתחות בחקר הבבלי  15:15 – 13:15
יו"ר: ד"ר בנימין קצוף, אוניברסיטת בר-אילן   

ד"ר לין קיי, Brandeis University, התפתחותו ומשמעותו של המושג 'חמר גמל' בבבלי )אנגלית(   

ד"ר יונתן פיינטוך, אוניברסיטת בר-אילן, על קשרים גלויים וסמויים בין אגדות בחלקים שונים של סוגיות בבבלי   

ד"ר איילת הופמן ליבזון, בית ספר הארי רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה, מדע וסמכות: שינויים בתפיסת המומחיות בספרות חז"ל   

ד"ר גלעד לנדאו, המכללה האקדמית הרצוג, "תלמוד ערוך הוא בידינו" – היבט נוסף על המתודולוגיה של עריכת הסוגיות בבבלי   

הפסקה וכיבוד קל  15:45 – 15:15

מושב שלישי - מושב מיוחד של הקתדרה לחקר התלמוד הירושלמי ע"ש מרן הרב הראשי      18:00 – 15:45
אלוף הרב שלמה גורן זצ"ל   

יו"ר: ד"ר אהרן עמית, ראש המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן   

ברכות: פרופ' ירון הראל, דיקן הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר-אילן   

פרופ' לייב מוסקוביץ, אוניברסיטת בר-אילן, לחקר הסתמות בירושלמי: הרהורים ראשוניים   

פרופ' ראובן כודרי, Yeshiva University, רטוריקה יוונית-רומית בתלמוד הירושלמי   

   ד"ר יעל וילפנד, האוניברסיטה העברית בירושלים, "רואה אי-זו נטיעה יפה בעולם ונוטעה בתוך פרדיסו":  פרחים, רטוריקה רומית     
ושילובם של הגרים בעם ישראל על-פי דרשה אחת בירושלמי   

ד"ר מרדכי סבתו, אוניברסיטת בר-אילן, עריכה משנית של סוגיא בבבלי בהשפעת סוגיא בירושלמי   
  

אוניברסיטת בר-אילן
הפקולטה למדעי היהדות

המחלקה לתלמוד ותורה שבעל פה ע"ש נפתל-יפה

הציבור מוזמן לכנס בינלאומי של המחלקה לתלמוד בנושא

"מדור לדור": מסירת הנוסח והתפתחותו בספרות חז"ל

בשיתוף סדנת מחקר של הקרן הלאומית למדע


