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לתלמידי מחקר בספרות התלמוד וההלכה
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ברכות :ד"ר אהרן עמית ,ראש המחלקה לתלמוד
ע"ש נפתל-יפה ,אוניברסיטת בר-אילן

מושב א14.00–13.00 :
רי אריאל )האויברסיטה העברית( מספרות ההלכה
המווגרפית בערבית-היהודית שטרם ראתה אור:
סוגת 'מוּסָ ר הדייים' או' :האתיקה של הדייים
בשיפוט' )ادب اﻟﻘﺿﺎة( אצל אחרוני הגאונים בבבל
דניאל קן )האוניברסיטה העברית( כתיבתו ההלכתית
של הרשב"ח גאון ושאלת זיקתה להלכה המוסלמית
אברהם יוסקוביץ )אוניברסיטת חיפה( 'אין עומד
במימיו' -פירושו של צירוף סתום ומדרש חידתי
מגיב :ד"ר יוסף מרדכי דובאוויק )מכללת אחווה(

הפסקה 14.15–14.00
מושב ב15.15–14.15 :
ג'סי מירוציק ) (Harvard Universityצורה
הלכתית ופטירת הקיצוי במשה
הלל בייטר )האויברסיטה העברית( 'דבר אל בי
ישראל' – דרשות הלכתיות לפסוקי פתיחה
במדרשים דבי ר' עקיבא
מירב סויסה )אויברסיטת בר-אילן( מגמות רעיויות
של סוגיות פתיחה בתלמוד הבבלי ,וביטוין בסוגיות
הבאות אחריהן
מגיב :ד"ר יואל קרצ'מר-רזיאל )האויברסיטה
העברית(

מושב ג16.15–15.15 :
מיכל ברק מאור )אויברסיטת תל אביב( "אם תה
אמתלא לדבריה -אמת" :על זיוף ידה באירופה
של ימי הבייים המוקדמים
אליהו רוזפלד )אויברסיטת בן-גוריון בגב( 'לשמוע
את שתיקתו של מי שיכול לדבר'– השתיקה
ופרשותה בסוגיית פתח פתוח שבמסכת כתובות
מהתלמוד הבבלי
גל אבלגון )אויברסיטת בן-גוריון בגב( מזות ועד
טומאת ידה; דיי ידה ומשמעותם בספרות
הפסבדו-קלמטיית
מגיבה :ד"ר אביטל דוידוביץ-אשד )אויברסיטת
בר-אילן(

הפסקה 16.30–16.15

מושב ד17.30–16.30 :
הלל מאלי )אויברסיטת בר-אילן( טקס הביכורים
שבמשה :היסטוריה הלכה או מדרש?
ליאור יעקבי )אויברסיטת בר-אילן( הסוס המיוחד
לעופות :הטמעתו במשה על ידי סתם התלמוד
ועקירתו בידי רמב"ם ור"י הזקן
ישראל אורי מייטליס )אויברסיטת בן-גוריון בגב(
טבע העולם ועולם הדין בתורתו של ר' יוסף רוזין
)הרוגוצ'ובר(
מגיב :ד"ר דיאל רייפמן )אויברסיטת בר-אילן(

מושב ה18.30–17.30 :
שרגא ביק )האויברסיטה העברית( הסקדל של
הפה :התפילה בין מצרי הקול והשתיקה בספרות
חז"ל
אביגיל במברגר מקין )אויברסיטת תל אביב(
"הדין כתבה למיסר שידי" :על לשון שטרות בקערות
ההשבעה ובספרות חז"ל
חן מזא"ה )אויברסיטת בן-גוריון בגב( 'לא על
הדא איתאמרת' :התלמוד הירושלמי – בין התהוות
לעריכה
מגיבה :ד"ר שה שטראוך שיק )אויברסיטת חיפה(

מושב ו19.30–18.30 :
שירה שמידמן )אויברסיטת בר-אילן( מאמר יבמין:
ישורון רם-כהן )האויברסיטה העברית( האיסור
להזיק במשפט הבתר-תלמודי :ממויזם חקיקתי
לפלורליזם פרשי
תרצה קלמן )אויברסיטת בן-גוריון בגב( "אחר זמן
רב שכתבתי זה – "...רמזי עריכה בבית יוסף
מגיבה :ד"ר איילת הופמן ליבזון )האויברסיטה
העברית(
מארגני הכנס :ד"ר מיכל בר-אשר סיגל ,אוניברסיטת
בן-גוריון בגב; ד"ר פנחס רוט ,אוניברסיטת בר-אילן
הכנס מתקיים בתמיכתם של אוניברסיטת בר-אילן,
הפקולטה למדעי היהדות והמחלקה לתלמוד ע"ש
נפתל-יפה; אוניברסיטת בן -גוריון בנגב ,לשכת
הדיקן ,הפקולטה למדעי הרוח והחברה והמחלקה
למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין-גורן; האיגוד
העולמי למדעי היהדות

