
 

  

 

 

 

 

 ט"תשעלשנת  מחקריה סמינרהרצאות האורח ב

 המקרא פרשנות במחקר חדשים גילויים ':ביקורת'ל' פשט' בין  

 פוליאק מאירה' פרופ בהנחיית

 208 , חדררוזנברגבבניין , 17:45 – 16:15 בין השעות ,המפגשים יתקיימו בימי שלישי

 

Guest Lectures of the Departmental Research Seminar 2018/19 

“Between ‘Literal Exegesis’ (peshat) and ‘Biblical Criticism’ (bikoret): New Paths in the Study of Medieval Biblical Exegesis” 

Convener: Prof. Meira Polliack 

Session will take place on Tuesdays, 4-6 PM, at the Rosenberg building, room 208 

 א סטרסמ   Fall Semester 

  16.10.2018   

Jewish Byzantine Commentaries on the Song of Songs and the Christian Context 

Dr. Saskia Doenitz, Institute for Jewish Studies, Goethe University Frankfurt 
   

  27.11.2018   

 זמנו בת הנוצרית לפרשנות והשוואה, ם"רשב של מקראית הפנים בפרשנות" מעניינו הלמד דבר" הכלל על

 אילן‐בר אוניברסיטת, ך"לתנ המחלקה, יעקבס יהונתן' פרופ

   

  25.12.2018   

 המקרא  למחקר פרובנס יהדות תרומת על :נתן יצחק של המקרא על והשאלות העיונים

 בירושלים העברית האוניברסיטה, זמננו ויהדות ישראל עם של להיסטוריה החוג, שלום בן רם' פרופ

   

  8.1.2019   

”The study house walls are falling”: Biblical Interpretation, Reception Exegesis and the Limits of Authority 

Dr. Diana Lipton, Department of Biblical Studies, Tel Aviv University 

   

 סמסטר ב   Spring Semester 

  12.3.2019   

 ומבקריה אברבנאל יצחק' ר של ההומניסטית הפרשנות: בנבואה האנושי המרכיב

 אילן‐בר אוניברסיטת, ך"לתנ המחלקה, לווי אריק' פרופ

   

  2.4.2019   

From Humility to Wisdom: Abigail in the Thirteenth/Fourteenth Century Dominican Homiletics 

Dr. Ela Lazarewicz-Wyrzykowska,  Margaret Beaufort Institute of Theology, Cambridge and University of Warsaw 

   

  9.4.2018   

Christian Arabic Approaches to Psalms: Reception, Novelty, and Jewish-Christian Interaction 

Dr. Miriam Lindgren Hjälm, Sankt Ignatios Theological Academy and Stockholm School of Theology 

   

  30.4.2019   

 ד"ר אילנה ששון ז"לדוקטורט ע"ש ‐טקס הענקת מלגת פוסט

 )פרטים נוספים יפורסמו בהמשך(

   

  28.5.2019   

 והתקבלותי עריכתי, ספרותי בהקשר, אברבנאל יצחק של להקדמה המקרא בקורת של הנשכח החוב

 חיפה אוניברסיטת, ישראל לתולדות החוג, סקלי‐כהן סדריק ר"ד


