
 סדנת חיפה למגילות
בסימן הגעתה לגבורות של עמיתתנו פרופ' דבורה דימנט

12:30 התכנסות וכיבוד קל

13:00 דברי ברכה

מושב ראשון
יו"ר: אייל בן-אליהו

13:10 – 13:40 עמנואל טוב )האוניברסיטה העברית(
 הסופרים בישראל הקדומה וגישתם לנוסח המקרא:

מבט מתוך מגילות מדבר יהודה

13:40 – 14:10 אסתר אשל )אוניברסיטת בר אילן(
"ושאלו להון ספרא וחכמתא וקושטא": לימוד והעברת ידע 

במגילה החיצונית לבראשית ובספרות קרובה

14:10 – 14:40 יצחק פדר )אוניברסיטת חיפה(
מוקדי טהרה והזיקה של מגילת המקדש לחיבורים הכיתתיים

14:40 – 15:10 משה לביא )אוניברסיטת חיפה(
הופעתה מחדש של ספרות בית שני בימי הביניים לאור גילויו של 

דף נוסף מספר טוביה העברי בגניזה

הפסקה

מושב שני
יו"ר: אשבל רצון

15:30 – 16:00 נועם מזרחי )אוניברסיטת תל אביב(
ארכיטקטורה ספרותית ופרשנות אדריכלית בשיר עולת השבת 

האחת-עשרה

16:00 – 16:30 אסף גייער )אוניברסיטת חיפה(
ואלישע קימרון )אוניברסיטת בן גוריון(

צירופי קטעים וקריאות חדשות בחיבור 'חוכמת רז נהיה'

16:30 – 17:00 ליאורה גולדמן )אוניברסיטת חיפה ומכללת אורנים(
בעלי הפשרים מפרשים את עצמם: רפלקסיה על שיטת הפשר

הפסקה

 מושב חגיגי לציון הגעתה לגבורות
של פרופ' דבורה דימנט

יו"ר: משה בר-אשר

17:20 ברכות: פרופ' גור אלרואי, דיקן הפקולטה למדעי הרוח

17:30 – 18:00 עתר לבנה )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
"מי שענה את אברהם אבינו": משנה תענית ב, ד לאור רשימות 

דוגמאות מימי הבית השני

18:00 – 18:30 ריינהרד קראץ )אוניברסיטת גטינגן(
Beginnings of Midrashic Exegesis in the Psalter: The Case of
Psalm 151 

18:30 – 18:50 דבורה דימנט: דברי תודה וברכה

ארוחת ערב

ל' ניסן תשע"ט, 5.5.2019
אולם הסנאט, קומה 29, מגדל אשכול, 

אוניברסיטת חיפה

הפקולטה למדעי הרוח
החוג לתולדות ישראל ומקרא

הקתדרה ע"ש וייז ליהדות בעולם העתיק

 הסעה תצא מירושלים בשעה 10:15 בבוקר
 ותשוב בסיום הסדנה.

meghillot.haifa@yahoo.com לתיאום מקום
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