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"מעברי ידע" : סדנת הגניזות הראשונה 
18.5.2015, מצפור אביבה וסמי עופר, קומה 30, אוניברסיטת חיפה

9:00  התכנסות

9:15  דברי פתיחה וברכה: ראשי המרכז

9:30–11:30 מושב ראשון 
ד"ר איל בן אליהו יו"ר:  

ד"ר משה  לביא 
מן המדרש הדרשני הארץ ישראלי אל סוגת הדרשות במזרח במפנה 

האלף הראשון
גב' ורד רזיאל: 

נוסחי תפילה כגוף ידע במעבר בין קהילות הגניזה 
ד"ר ירון זיני: 

כמה כתבי יד מאוחרים של היכלות רבתי מן הגניזה תרומתם לתיאור 
ענפי הנוסח של ספרות ההיכלות 

הפסקת קפה 

11:45 – 13:15 מושב שני 
ד"ר מיכה פרייו"ר:  

פרופ' מרק ברגמן: 
היסטוריה הקדומה של הספר העברי  (מהמאה השניה עד למאה 

התשיעית) - סקירת הממצאים הפיזיים

ד"ר צבי שטמפפר:
הכרת האמת אצל התיאולוג המוסלמי עבד אלג'באר והשתקפותה 

בדיני המשפחה והעדות שבגניזה

13:30 - 14:30 ארוחת צהריים

15:00 - 17:30 מושב שלישי
פרופ' סטפן רייףיו"ר:  

פרופ' יוסף  טובי: 
חכמי ימי הביניים על רשימת היחס של עשו ומלכות אדום בפרשת וישלח

ד"ר דותן ארד:  
ערבית ועברית, לאדינו ויידיש: הגניזה המאוחרת במבט סוציולינגוויסטי

ד"ר חסן חליליה: 
הספינה כישות משפטית מהגניזה הקהירית  עד לאנגליה בימי הביניים

18:00 מרצה אורח: 
פרופ' אפרים לביו"ר:  

  . José Martínez Delgado  :מרצה אורחProf
אינטלקטואלים היהודים באנדלוס בהעברת ושיפור ידע מהמזרח למערב

 The First Genizot Workshop: Transfer of Knowledge
  May 18, 2015 - The Observation Gallery, 30th Floor, Eshkol Tower

9:00  Welcome

9:15  Opening greetings from the heads of the Centre

9:30 -11:30  First Session 
Chair: Dr. Eyal Ben Eliyahu
Dr. Moshe Lavee (University of Haifa): 
From Homiletic Midrash in the Land of Israel to Sermons 
of the East at the turn of the First Millenium
Vered Raziel (Ben Gurion University):  
"Nuschei Tefilla" – Prayer as knowledge being transferred 
throughout the  Genizah Communities 
Dr. Yaron Zini: 
The Contribution of Late Rescensions of Heichalot 
Rabbati from the Genizah to understanding the different 
versions fo Heichalot literature

Coffee Break 

11:45-13:15   Second Session 
Chair: Dr. Micha Perry
Prof. Marc Bregman (University of North Carolina):  
The Early History of the Hebrew Book (2nd-9th centuries CE):  
Presentation of the Physical Evidence
Dr. Zvi Stampfer (Geniza Reseach Unit, Cambridge University)
ʿAbd al-Jabbār’s concept of truth and its impact on the Jewish 
law of family and evidence in the Genizah

 Lunch Break  13:30 – 14:30

15:00 -17:30   Third Session 
Chair: Prof. Stephen Reif
Prof. Joseph Tobi (University of Haifa) 
The Medieval Scholar's Interpretations' of Esau's Genealogy 
as Recorded in Genesis  36.
Dr Dotan Arad (Bar Ilan University): 
Arabic, Hebrew, Ladino and Yiddish – the late Genizah from a 
Social-linguistic Perspective
Dr Hassan Khalilie (University  of Haifa) 
The ship as A Legal Entity from the Cairo Genizah to  England 
in the Middle Ages

18:00 Keynote Speaker
Chair: Prof Efraim Lev
Prof. José Martínez Delgado
Jewish Intellectuals in Andalus as agents of transfer and development
of knowledge between East and West

הציבור מוזמן


