
יום חמישי, י"ט בטבת תש"ף )16.01.2020(, במרכז הבינלאומי לקונגרסים ע"ש פלדמן )בניין 301(

המאיר לארץ – סוגיות בחקר החברה היהודית ותרבותה
מחווה לפרופ' מאיר בר-אילן לרגל פרישתו לגמלאות

אוניברסיטת בר-אילן   ו   הפקולטה למדעי היהדות
המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי

התכנסות וכיבוד קל:   08:30
פרופ' מירי פאוסט, רקטור האוניברסיטה ברכות:    09:00

פרופ' ירון הראל, דקן הפקולטה למדעי היהדות                 
פרופ' קימי קפלן, ראש המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע"ש קושיצקי                 

מושב א: הרצאת פתיחה ומחקרי תלמוד
יו"ר: פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ, אוניברסיטת בר-אילן  

הרצאת פתיחה:   09:15
אדם פרזיגר, אוניברסיטת בר-אילן: הרב מאיר בר-אילן והציונות הדתית בארה"ב  

אבינועם כהן, אוניברסיטת בר-אילן: על דרכי הניצול של הטרמינולוגיה התלמודית הבבלית לשם היסקים היסטוריים   09:45
בנימין קצוף, אוניברסיטת בר-אילן: ישמעאל בן פיאבי שרף שתיים: נוסח חדש מן הגניזה לוויכוח פרושי - צדוקי   10:15

ברק כהן, אוניברסיטת בר-אילן: לקראת פרוסופוגרפיה תלמודית חדשה: דרך זיהויים של אמוראים בעלי שמות זהים   10:45
בסוגיות הבבלי  

הפסקה וכיבוד קל  11:40-11:15
מושב ב: ימי הבית השני, המשנה והתלמוד

יו"ר: פרופ' משה אורפלי, אוניברסיטת בר-אילן  
יגאל לוין, אוניברסיטת בר-אילן: האם שרו הלויים בבית המקדש השני?   11:40

עמנואל פרידהיים, אוניברסיטת בר-אילן: מדוע נאסרו רק ששה חגים פגניים ציבוריים במשנה עבודה זרה א ב?  12:10
חיים בן-דוד, המכללה האקדמית כנרת: סופו של הישוב היהודי בעבר הירדן בתקופה הרומית   12:40

הפסקת צהריים  14:30-13:10
מושב ג: תרבות ואגדה בספרות חז"ל

יו"ר: פרופ' אהרן דמסקי, אוניברסיטת בר-אילן  
יהושע שוורץ, אוניברסיטת בר-אילן: חז"ל מרכיבים צעצועים: לדמיין צעצוע על-פי תיאורי חז"ל    14:30

שי ואלטר, מכללת אורות ישראל: על ניחוש, אסטרולוגיה, דבש ודטרמיניזם   15:00
ציפי ליפשיץ, המכללה האקדמית הרצוג: אגדת הספרי: ספרי, נשא מ"ב: "גדול השלום"   15:30

הפסקה וכיבוד קל  16:20-16:00

מושב ד: מנהגים בתפוצות ישראל
יו"ר: פרופ' אהרן גימאני, אוניברסיטת בר-אילן  

מרדכי עקיבא פרידמן, אוניברסיטת תל-אביב: ברכת חתנים בקטעי הגניזה   16:20
ג'פרי וולף, אוניברסיטת בר-אילן: בין הגטו לריאלטו: קווים לדמותו של הרב עזריה פיגו   16:50

יוסי זיו, המכללה האקדמית אורות ישראל והמכללה האקדמית שאנן: הכמיהה לציון ב-"ביתא ישראל"    17:20
דברי סיכום: פרופ' מאיר בר-אילן  18:00

הכנס מתקיים הודות לסיוע מכון ריבלין לתולדות היישוב בארץ ישראל, סגן הנשיא למחקר, לשכת דקן הפקולטה למדעי היהדות, וקרן קושיצקי )כולם באוניברסיטת בר-אילן(
הוועדה האקדמית המארגנת: פרופ' יגאל לוין | פרופ' עמנואל פרידהיים

מתכבדות להזמין את הציבור הרחב לכנס בנושא:


