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 החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד
 ' תשע"זבהזמנה למפגשי הסמינר המחלקתי של סמסטר 

 
 22.3.17מפגש ראשון יתקיים ביום רביעי, 

 449בבניין גילמן חדר  15:45 – 14:15בין השעות 
 

 אוניברסיטת) אליוט וולפסוןפרופ' ארח את , יפרופ' אדם אפטרמןראש החוג, 
ובקבלה, בפרשנות  על מחקריו בזוהר באנגליתה לשיח (סנטה ברברה ,קליפורניה

מצ"ב שני קבצים ) חלק מהמפגש יוקדש לשאלות מהקהל .חקר החוויה הדתיתו
 :מאמר המסכם פרקים ממחקריו של פרופ' וולפסון מתוך ספרו בהם

 Poetic  Thinking). 
 
  

March 22 2017, 14:15-15:45, Room 449 

 

his theory of  Elliot R. Wolfsonl discuss with Adam Afterman wil :Open Secrets

mystical vision and imagination in Jewish mysticism, the Zohar, and his work on 

temporality and hermeneutics. 

 

Professor Elliot R. Wolfson is the Marsha and Jay Glazer Endowed Chair in Jewish 

Studies at the University of California, Santa Barbara; Professor Adam Afterman is 

the Chair of the Department of Jewish Philosophy and Talmud at Tel-Aviv 

University. 

 

*** 
 
 

 17.5.17מפגש שני יתקיים ביום רביעי, 
 449בבניין גילמן חדר  15:45 – 14:15בין השעות 

 
 ורד נועם עם תגובה של פרופ׳ ד"ר יפעת מוניקנדםנארח את 

 
 "חקר ההלכה והמשפט בשלהי העת העתיקה: מגמות עכשויות וכלים חדשים"             

 
 הכלים המשמשים במחקר שלה? האם יש הלכה נוצרית, ואם כן, מה הם המקורות ו

חקר המסורת המשפטית הנוצרית בשלהי העת העתיקה מצומצם ומוגבל, אלא שצמצום זה משקף 
הנחות יסוד מחקריות שאינן בהכרח תואמות את המסורות המשפטיות בשלהי העת העתיקה. 

העת בהרצאה זו נסקור את מחקרו של החוק הרומי, המסורת המשפטית היוונית וההלכה בשלהי 
נדון בחסמים לחקר המסורת המשפטית הנוצרית  .העתיקה לאור שיטות שונות בתורת המשפט

  המוקדמת ונציג כלים דיגיטליים חדשים במחקר זה.
 

סטוריה של המשפט בעת העתיקה כפי שהוא משתקף יעוסקת במשפט משווה ובה ד"ר יפעת מוניקנדם
במקורות ביוונית, לטינית, סורית, ארמית ועברית. עיקר מחקרה מתמקד בהורתו ולידתו של החוק הנוצרי 
על רקע החוק הרומי וההלכה. את לימודי הדוקטורט השלימה בחוג לתלמוד באוניברסיטת בר אילן, 

אהרן שמש, והיתה פוסט דוקטורנטית בתכנית עמיתי בובר במדעי בהנחייתם שם פרופ' ג'יימס קוגל ופרופ' 
הרוח והחברה באוניברסיטה העברית בירושלים. כיום היא מלמדת במינוי משותף בפקולטה למשפטים 

   ובחוג להסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב.

 

 חובה –סמינר לתלמידי התואר השני והשלישי בחוג במפגשי ההשתתפות 


