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  )2011 ביוני 1(יום ירושלים  , א"ח באייר תשע"כ ,יום רביעי
  : מושב ראשון 17:00-15:00

  מהדורות מדעיות למדרשים התקנת -סדנא 
  הישגים ואתגרים

 )צבי- האוניברסיטה העברית ויד יצחק בן(  הירשמןמנחם : וברכות מבוא

  ; )אילן-אוניברסיטת בר(ארנון עצמון : משתתפים

  ;  )אביב אוניברסיטת תל(לרנר  ב"מ; )מכון לנדר(יוסף תבורי 

  ) אילן-אוניברסיטת בר(חיים מיליקובסקי 
  

  הפסקה 18:15-17:00
  

   מוצאי יום ירושלים
 ) ל יד יצחק בן צבי"מנכ(יעקב יניב : דברי ברכה
  19:45 – 18:30): חלק עברי(מושב שני 

  ישראל- ירושלים במדרשי ארץ
  )האולם הגדול –יד בן צבי (
  )אוניברסיטת חיפה(דינה שטיין : ר"יו

18:30 – 19:45  
  עיר ומלכה: רבתי בגויים )האוניברסיטה העברית( רוקם- גלית חזן 
   – ל"ירושלים של חז): האוניברסיטה העברית( אביגדור שנאן 

   עתיד ועבר
   21:15 – 20:00) חלק אנגלי(  מושב שני

Midrash Literature from the  Second Temple Period  
and Onwards  

Chair: Carol Bakhos (UCLA)     
Joseph Tabory (The Lander Institute): The Aggadic  

History of Jerusalem 
James Kugel (Bar Ilan University):  

Aggada and its Development –  
The Binding of the Wicked Angels  

  
 )2011ביוני  2(א "ט באייר תשע"כ, יום חמישי

   שב שלישימו 11:00-9:00
     היבטים חדשים  – ל וספרות בית שני"מדרשי חז

  )האוניברסיטה העברית(מארן ניהוף : ר"יו
  : שכתוב ומדרש): אוניברסיטת בן גוריון( כנה ורמן

  כמקרה מבחן ספר היובלים
Steven Fraade (Yale University): Philo and Aggada   

    –)האוניברסיטה העברית(מנחם קיסטר 
   אלגוריזציה: מןהירידת 

 אחריםלאור כתבי פילון ול "פרשנות חזוקונקרקטיזציה ב
  )מכון שכטר למדעי היהדות(פנחס מנדל  : מגיב

  
  מושב רביעי  13:30-11:30

  תרבותיים-המדרש בהקשריו הבין
  )אוניברסיטת חיפה( הלל ניומן: ר"יו

    –מבט משווה : )תל אביבאוניברסיטת (סיגל  מיכל בר אשר
  רות מונסטית דרש וספמ

  ו של מנשהיתותשוב :)(CNRS, Aix en Provenceרון ניולד 
   גורלם המתחלף של לויתן ובהמות: קיפרווסרראובן 



  
  

  מושב חמישי  0 16:30-14:3
  מדרשי התנחומא

 Hebrew Union College Lewis Barth)( :ר"יו
   באוסף פירקוביץמדרשי אגדה : )האוניברסיטה העברית(גילה וכמן 

  בין תנחומא לספרות ): האוניברסיטה הפתוחה(ן ין אפשטייכי
   המדרשית המאוחרת

Rivka Ulmer (Bucknell University): The Structure of Pesiqta Rabbati   
  Marc Bregman (University of North Carolina, Greensborough):מגיב

  
  מושב שישי   18:30-17:00

  ותםעיצוב הקבצים המדרשיים לדור
  )אוניברסיטת בן גוריון(חיים וייס : ר"יו

  סדר אליהו ובעיית תארוכה ): האוניברסיטה העברית(יעקב אלבוים 
 של הספרות המדרשית המאוחרת

  פסיקתא דרב כהנא והתנחומא : )אילן-אוניברסיטת בר( ארנון עצמון
Andreas Lehnardt (Mainz Universität):  

Ginze Midrash -  

New Aggadic Binding Fragments from Germany 

  )2011ביוני  3(א "בסיוון תשע' א, יום שישי

  מושב שביעי 11:00 – 09:00

     מדרש פיוט ותרגום 
      )האוניברסיטה הפתוחה(מנור -אופיר מינץ: ר"יו

   פיוט ופירוש, מדרש: סיונות אברהםיעשרה נ: )אילן-אוניברסיטת בר( חננאל מאק
   מסורות מדרש  ךכמקור לתארו פיוטים קדומים :)ברסיטה העבריתהאוני(שולמית אליצור  

   הפיוט והמדרש בקהילות הגניזה הקהירית: )אוניברסיטת חיפה(משה לביא 
  זֹהריתהספרות החותמם של מדרשי האגדה על ): האוניברסיטה העברית( קניאל-רות קרא

  
   מושב שמיני 13:15-11:30

  עבר ועתיד בחקר המדרש

Chair: Arkady Kovelman (Moscow State University) 

David Stern (University of Pennsylvania): Midrash and the History   

of Jewish Reading    
   אנרים בספרות האגדה'לשאלת הז:  )אוניברסיטת חיפה(דינה שטיין 

  Richard Sarason (Hebrew Union College) :מגיב
  ) 2011ביוני  5(א "בסיוון תשע' ג, יום ראשון

  , יום זה מתקיימים בבית מאירסדורףב םמושביה
  הר הצופים, האוניברסיטה העברית

   מושב תשיעי 10:45-8:30
  ל"הבטי קריאה שונים באגדת חז –סדנא 

  " בשלפי השמד נתכנסו רבותינו באושא"
 ה סימן ג, דיון בשיר השירים רבה ב

  )מכון שכטר למדעי היהדות( תמר קדרי: מנחה
  ; ) האוניברסיטה העברית(שלמה נאה ;   (Rutgers) ישראל-עזן ידין: תתפיםמש

  ;  )אילן-אוניברסיטת בר(רלה קושלבסקי ; )האוניברסיטה העברית(שי - עודד עיר
  )Universität Potsdam(אדמיאל קוסמן 

  
  מושב עשירי 13:45 -11:15
  מדרש כפרשנות: הרמנויטיקה –סדנא 
  )תל אביברסיטת אוניב( ישי רוזן צבי: מנחה



   ,צבי-אסף רוזן, ידידה קורן, יעל פיש, עמית גבריהו, הלל בייטנר: משתתפים
  ויונתן שגיביקיר פז 

  
17:15-15:00  

  מושב אחד עשר 
  אגדת ארץ ישראל  בבבלי 

  ) האוניברסיטה העברית(יהושע לוינסון : ר"יו
   לובבב דרשן וקהלו בארץ ישראל : )'היברו יוניון קולג(, דוד לוין

Daniel Boyarin (UC Berkeley): Death of Rabba  
and the Dialogue Between Babylonian and Palestinian Aggada   

Jeff Rubenstein (NYU): Aggada and the Technical  
Terminology of the Bavli   

  )האוניברסיטה העברית, מרכז סכוליון(שי סקונדה : מגיב
  

המארגנת ועדה    :הו
  ; )העברית בירושלים יברסיטההאונ(יהושע לוינסון ; )גוריון בנגב-בן יברסיטתאונ(וייס  חיים

  ; )מכון שכטר למדעי היהדות(תמר קדרי ; )אילן-בר יברסיטתאונ(ארנון עצמון 
  ; )חיפה יברסיטתאונ(דינה שטיין ; )תל אביב יברסיטתאונ(ישי רוזן צבי 

  ירשמן מנחם ה; )פנסילבניה יברסיטתאונ(דוד שטרן 
  .)העברית בירושליםיברסיטה האונ/  יד בן צבי(

  liat@ybz.org.il: דואר אלקטרוני*    02-5398822: 'טל


