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תכנית הכנס

התכנסות וכיבוד קל 

ברכות

מושב ראשון: שיח בין טקסטים

אביעד ספרוני: 'וישן מפני חדש תוציאו' – 
יצירת 'מעשים' בספרות התנאית: בין המשנה 

לתוספתא 
אדם בן נון: זיקתם של כתבי היד התימניים 

לכתר בן-אשר 
הילה שובלי פולק: שיח כותרות תגוביות 
(טוקבקים) בהקשרים פוליטיים במרשתת

יהושבע סמט-שיינברג: שירת האפיטפים: 
קווים לדמותו של ז'אנר נשכח בשירת 

ההשכלה העברית
הפסקה

מושב שני: רוקדים על כל החתונות

עדנה הילביץ: נשים מצילות חיים במקרא -דגם 
סיפורי

גיטל פופקו: "הכל יודעין" – מבט 
סטרוקטורליסטי על החתונה החסידית העכשווית
צבי אורגד: עזר כנגדו – על מעמד משפחתי של 

ציירי בתי-כנסת במאה הי"ח 
נורית סירקיס בנק: "זכו – שכינה ביניהם": 

פרשנות פנים תרבותית בחקר חתונות חסידיות

הפסקת צהריים

 10:45 – 09:15

11:15 – 10:45

14:00 – 12:45

12:45 – 11:15

מושב שלישי: טקסט, פרשנות וראליה

נריה קליין: בחירה אלוהית ותשובה אנושית – 
בין יהודה לדויד בספר דברי הימים

הלל מאלי: מסכת תמיד – בין פרשנות מקראית 
למציאות היסטורית

אביתר זנבר: האימפריה הרומית בראי הספרות 
התלמודית

ליאור זקס-שמואלי: התקבלות, פרשנות 
ויצירתיות בפירושו לתורה של ר' מנחם רקנטי

הפסקה

מושב רביעי: אדם, חברה ומקום

אושרית בירודקר: מדיניות החוץ ההודית כלפי 
המזרח התיכון 

דביר רביב: התיישבות ודמוגרפיה בדרום 
השומרון בימי בית שני לאור המחקר הארכאולוגי

הפסקה

מושב חמישי: אדם, חברה וטבע

ענת שחר: יחס האסלאם הסוני הקלאסי לאנשים 
עם מוגבלויות לא-פיזיות

אריאל מלאכי: על עצים, פירות ופרחים – מחשבת 
הכוזרי בין לוגיקה, אפיסטמולוגיה והתגלות 

סימביקה (סו) פרומין: ממתי משפיע האדם על 
המגוון הביולוגי והנוף בישראל? על אנשים, 

צמחים ותיאבון 
צחי כהן: ר' שמעון בן חלפתא והמבנה החברתי-

פוליטי של קן הנמלים – יחסם של חז"ל אל פסוקי 
המקרא כמתארים את תופעות הטבע בעולם

דברי סיכום

 15:30 – 14:00

 16:00 – 15:30

 17:00 – 16:00

 17:30 – 17:00

 19:00 – 17:30

פרופ' אמנון אלבק, סגן הרקטור
פרופ' אלי עסיס, דקן הפקולטה למדעי היהדות

יו"ר: ד"ר איליה רודוב, רמ"ח אמנות יהודית

יו"ר: פרופ' רומן כצמן, רמ"ח ספרות עם ישראל

יו"ר: פרופ' יוסף עופר, רמ"ח תנ"ך

 08:30

 09:00

יו"ר: פרופ' זהר לבנת, רמ"ח לשון עברית 

יו"ר: פרופ' בועז זיסו, רמ"ח לימודי א"י וארכאולוגיה

הכניסה חופשית אך יש צורך בהרשמה מראש לכתובת דואר אלקטרוני 
Jsdoc.conf@biu.ac.il


