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המדרשה שמחה להזמינכם לכנס חשיפה של משתתפות סדנת
״מאמינות וחוקרות״ תשע״ו

הכנס יתקיים ביום רביעי י׳ באייר )18.5.16( בין השעות 21:00-17.30
לסדנה, הפועלת במסגרת המדרשה בבר-אילן, שותפות חוקרות מתחומים שונים. במרכז 
הפעילות עומד המפגש בין עולם המחקר לבין עולמן הדתי של המשתתפות והוא כולל 

התנסויות מרתקות בחיבור שבין העולמות.

הכנס יתקיים במשכנה הזמני של המדרשה, בניין 411, קומה ב׳ אולם 108

תכנית הכנס:

17.30: התכנסות וכיבוד קל
17.45: דברי ברכה 

פרופ׳ מרים פאוסט, רקטור אוניברסיטת בר-אילן
ד״ר טובה גנזל, ראש המדרשה באוניברסיטת בר-אילן 

18.50-18.00 : מושב ראשון: מחשבת ישראל וספרות עם ישראל

ד״ר ציפי ליפשיץ, המחלקה לתלמוד:
״יופייך...  לאורייתא״: רבי יוחנן על אסתטיקה ומסר חברתי 

 הרבנית עידית בר טוב, מוסמכת המחלקה לספרות עם ישראל;
מוסמכת לרבנות, מדרשת לינדנבאום: ״מעשה דברוריא״ - מעשה או מעשיה? 

 ד״ר רות ביתן-כהן, המחלקה לספרות עם ישראל:
״לשיר את הגמרא״ - שיר דידקטי ללימוד מסכת כתובות 

 רעות גלזמן, דוקטורנטית במחלקה למחשבת ישראל:
רצוא ושוב בתורת חב״ד: בין שפה פנימית לשפה אקדמית בחקר החסידות 

אתנחתא מוזיקלית

19.35-19.00: מושב שני: תנ״ך

 ענבל אמיתון, מאסטרנטית במחלקה לתנ״ך:
הביאני המלך חדריו - פנים וחוץ במרחב הקדושה 

 שושנה )סופיה( ביו, דוקטורנטית במחלקה לתנ״ך:
מקומם של נישוק הקמעות ונסי הצדיקים בתנ״ך - סיפורי אלישע 

 חגית פוקס, מוסמכת החוג לספרות עברית והשוואתית, )אוניברסיטת חיפה(:
אשת לוט מתמתקת - פרשנות חז״ל מול קריאות ספרותיות מודרניות 

הפסקה וארוחת ערב קלה

20.50-19.50: מושב שלישי: יהדות בת זמננו

 גיטל פופקו, דוקטורנטית בתוכנית ליהדות בת זמננו:
כמשוש חתן על כלה - מדוע ״מצוה טאנץ״ חותם את החתונה החסידית? 

 מוריה רן בן חי, דוקטורנטית במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה:
שיימינג דרבנו תם - פייסבוק בשירות בתי הדין 

 אליסה אילנה קנט, דוקטורנטית במחלקה למדע, טכנולוגיה וחברה:
ניתוח לאחר המוות ומעמד הגופה - כלי קדוש או משאב רפואי? 

 נעה רחל בן דוד, דוקטורנטית במחלקה לחינוך:
היולדת - מפונקת או מיושבת בדעתה? תשובות המדע וההלכה 

דברי סיכום: ד״ר רבקה רביב, ראש תכנית ״מאמינות וחוקרות״ - בין לימוד התורה והמחקר

הנחיית הערב: המושבים יתקיימו בהנחיית ד״ר רבקה רביב, ראש תכנית ״מאמינות וחוקרות״
וליאור זקס-שמואלי, מרכזת שותפה של התוכנית


