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מדרש האגדה בקהילות הגניזה :הכנס השני ,תשע"ד
Aggadic Midrash in the Communities of the Genizah - The Second Conference, 2014

יום רביעי ,י"ד שבט15/1 ,
מצפור ע"ש אביבה וסמי עופר ,קומה 30

יום חמישי ,ט"ו שבט16/1 ,
מצפור רבין ,בנין רבין

*ההרצאות באנגלית )למעט המסומן "ע"(

 9.00התכנסות
 9.30פתיחה וברכות

אברהם מלמד ,הקתדרה ע"ש וולפסון
משה לביא ,המרכז לחקר הגניזה

 11.30 - 9.45מושב ראשון :מדרש והאגדה
במסירותיהם
יו"ר :איל בן אליהו
עדן הכהן ' -המדרש המאוחר בפיוטיו של פייטן ארץ-ישראלי בן המאה התשיעית'
פנחס מנדל  -על רצח ,רבנים ורמאות :מעשה 'כידור' )בבלי יומא פג ע"ב( ופיתולי
המסירה של אגדה
יונתן וורמסר  -תנחומא בובר :מהדורה אחת או מהדורות הרבה?

 13.30 - 12.00מושב שני :ספרות ההיכלות בגניזה
יו"ר :הלל ניומן
גדעון בוהק  -פנחס והמלאכים :לקראת שחזור חיבור היכלות לא ידוע מגניזת קהיר
ירון זיני  -רבדיה השונים של ספרות ההיכלות ומודל התגבשותה של ספרות
התנחומא ילמדנו

 9.30פתיחה וברכות

ד"ר זהר שגב ,ראש החוג לתולדות ישאל

 12.00 - 9.45מושב ראשון :מסורות מוקדמות
ומבנים מאוחרים
יו"ר :מיכה פרי
שינה שיק – מדרש ראשית הפרשיות :עיון באחידות ספרותית
טובה סכר  -מערלת האילן ועד עשרת הורגי מלכות  -לשאלת הקומפוזיציה
במהדורת תנחומא קדומה
יונתן שגיב  -מסע מאהל מועד לגניזת קהיר ובחזרה - .המדרש המאוחר ותרומתו
לחקר המדרש המוקדם
צבי שטמפפר  -מדרשים בסכוליון אבוד לברייתא לי"ג מידות

 12.15 - 13.15מושב שני :כלים חישוביים בחקר
הגניזה וקומראן
יו"ר :רוני שויקה
משה לביא  -כלים חישוביים בחקר קטעי מדרשי אמוראי ארץ-ישראל מן הגניזה
יונתן בן -דב ,נחום דרשוביץ – קריאה בקטעים בכתב סתרים מקומראן באמצעות
שיטות מתקדמות לזיהוי תמונה וכתב

~ הפסקת צהרים ~
~ ארוחת צהריים והרמת כוסית למשתתפי הכנס ~

 16.45 - 14.45מושב שלישי :בין מדרשים לדרשים
יו"ר :יהודית הנשקה
נחם אילן  -הדרשה שבעל פה ברקעו של 'מדרש דוד' המיוחס לר' דוד הנגיד נכד הרמב"ם
ורד רזיאל קרצמר  -בין מדרשים לדרשות למועדים
דן גרינברג  -אופן השימוש של מדרשים ודרשנים בחיבורי רס"ג :מדרש אגור ויוסף
ראש הסדר

 17.00מושב רביעי :לכבוד צאת ספרו של אורי ארליך,
'תפילת העמידה של ימות החול'
יו"ר :משה לביא
סטפן רייף  -הרהורים על 'תפילת העמידה של ימות החול
יוסף טובי  -תרגומי תפילה לערבית יהודית
דליה מרקס  -לדובב שפתיהם :תפילות מגניזת קהיר בסידורי ימינו
אורי ארליך  -תגובה

 14.30 - 16.15מושב שלישי :בין מדרש לפיוט
יו"ר :תמר צבי
אופיר מינץ מנור  -לידת המחבר :הפיוט כחלופה ליצירה הקולקטיבית בספרות חז״ל
איתי מרינברג מיליקובסקי  -דברים מכוסים :למשמעותה של קומפוזיציה
מקבילה בפיוט קלירי ובמדרש לשבת פרשת פרה )ע(
רוני שויקה ' -תורה חתומה ניתנה' – לעקבותיה של מסורת אבודה בפיוט הארץ-ישראלי )ע(
שמעון פוגל  -לידת שמשון בפיוט ובמדרש המאוחר )ע(

חתימת הכנס  -אפרים לב על המרכז לגניזה
דברי סיכום :משה לביא

בתמיכת קרן  ,Grandchampהפקולטה למדעי הרוח והקתדרה ע"ש וולפסון

