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אפרים קנרפוגל )Yeshiva University(: בעלי	התוספות	ופשוטו	של	מקרא:		  11:40

ר'	יום	טוב	מיואני	ור'	יעקב	מאורליאן 	

ערן ויזל )אוניברסיטת בן-גוריון(: לפשר	התעניינות	המחקר	בדעתם	של	פרשני		  12:05

ימי	הביניים	בשאלת	חיבור	ספרי	המקרא 	

12:30–14:00 הפסקת צהריים

14:00–15:40: מושב שלישי
Medieval Exegesis II   ❚   פרשנות ימי הביניים ב

אהרן מונדשיין )אוניברסיטת בר-אילן( יו"ר:  

		 איתמר כסלו )אוניברסיטת חיפה(: אין	מלאך	אחד	עושה	שתי	שליחויות	-	  14:00

השימוש	של	רש"י	במדרשים	על-פי	ביאורו	לבראשית	יח,	ב 	

		 שמחה עמנואל )האוניברסיטה העברית(:	פירוש	ר'	יוסף	קרא	למשלי	-		  14:25

מאוצרותיה	של	"גניזת	אירופה" 	

יהונתן יעקבס )אוניברסיטת בר-אילן(: היתכנות	התגלות	האל	לאדם	על	פי		  14:50

פירושי	רשב"ם	לתורה 	 	

		 שרה יפת )האוניברסיטה העברית(: פרשנות	המקרא	כביטוי	להסתגלות	  15:15

ולהשתלבות	תרבותית:	פירוש	אנונימי	לשיר	השירים	כמקרה	לדוגמא 	

הפסקה  15:40

16:00–17:15: מושב רביעי
  Medieval Exegesis III   ❚   פרשנות ימי הביניים ג

איילת סיידלר )אוניברסיטת בר-אילן( יו"ר:  

יוסף עופר )אוניברסיטת בר-אילן(: פרשנות	המקרא	בשורשים	לרד"ק	  16:00

יצחק ברגר )Hunter College of CUNY(: רציונאליזם	וגבולותיו	בתורת			  16:25

הבריאה	של	רד"ק 	

עודד ישראלי )אוניברסיטת בן-גוריון(:	'והמשכיל	יבין'	–	מקומה	של	הפרשנות		  16:50

הקבלית	בפירוש	רמב"ן	לתורה 	
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15:50–18:30: מושב פתיחה
פרשנות המקרא בספרות הבית השני

Biblical Exegesis in Second Temple Literature

אד גרינשטיין )אוניברסיטת בר-אילן( יו"ר:  

התכנסות וכיבוד קל  15:35

דברי פתיחה: הרב חיים אריה כהנא, החברה לחקר המקרא  15:50

		 דבורה דימנט )אוניברסיטת חיפה(: החובה	להעלות	על	הכתב	אירועים	  16:00

וחזונות	על-פי	הספרות	הארמית	של	ימי	הבית	השני 	

        Moshe J. Bernstein )Yeshiva University(: Reading the  16:20

Genesis Apocryphon as Biblical Commentary  

 Michael Segal )Hebrew University(: Early Biblical  16:40

Exegesis in the Septuagint  

17:00  דיון

		 אסתי אשל )אוניברסיטת בר-אילן(: "ושאלו	להון	ספרא	וחכמתא	  17:15

וקושטא":	לימוד	והעברת	ידע	במגילה	החיצונית	ובספרות	קרובה 	

 Lawrence H. Schiffman )New York University(: Biblical  17:35

Exegesis in the Temple Scroll  

   James Kugel )Bar-Ilan University(: The Legendization of  17:55

Midrash in Second Temple Time  

דיון  18:15
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8:50–11:00: מושב ראשון
פרשנות המקרא באלף הראשון

Biblical Exegesis in the First Millennium

טובה גנזל )אוניברסיטת בר-אילן( יו"ר:  

Reception - התכנסות וכיבוד קל  8:30

אליהו עסיס, דיקן הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר-אילן  8:50

מיכאל אביעוז, ראש המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן  

חלוקת מלגות – מנכ"ל החברה לחקר המקרא, ישראל קריסטל  

  Gary Anderson )University of Notre Dame(: Reading the  9:20

Prophets with Tobit  

		 ארנון עצמון )אוניברסיטת בר-אילן(: פרשנות	ועריכה	ספרותית	במדרש	  9:45

תהלים 	

		 ליאור גוטליבּ )אוניברסיטת בר-אילן(: מה	בין	תרגום	אחד	למשנהו?	אחוזי	  10:10

צמיחה	ככלי	דיאגנוסטי	בחקר	תרגומי	המקרא 	

מאירה פוליאק )אוניברסיטת תל אביב(: עיצוב	דמויותיהם	של	דוד	ובת	שבע		  10:35

במקורות	פרשניים	קראיים	מימי	הביניים	בהקשר	הבין-דתי 	

הפסקה  - כיבוד קל  11:00

11:15–12:30: מושב שני 
 Medieval Exegesis I   ❚   פרשנות ימי הביניים א

נאוה כהן )אוניברסיטת בר-אילן( יו"ר:  

		 רוברט הריס )Jewish Theological Seminary(: סוגות	של	שיח	נבואי	  11:15

בפרשנות	צפון	צרפת 	


