
 מרכז אליישר

לחקר מורשת 
יהדות ספרד והמרכז

08:50-08:30 התכנסות

09:00-8:50  ברכות: פרופ' חביבה פדיה, יו"ר מרכז אליישר לחקר 

מורשת יהדות ספרד והמזרח

10:20-09:00 מושב א: אקדמות לחקר הזהר

יו"ר: פרופ' מיכל אורון, אוניברסיטת תל-אביב

ליאור זקס-שמואלי: עיון מחודש בקשריו של ר' יוסף הבא משושן 

הבירה והזוהר

עמיאל ויק: שבעים פנים לתורה: עיון מחודש בתקוני הזהר

ד"ר שפרה אסולין: דיאלוגים על גלות השכינה – זהר איכה והדיאלוג 

איתו ובו

11:50-10:30 מושב ב: זהר - תודעה וכתיבה 

יו"ר: פרופ' ברכה זק, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 

ד"ר יונתן בן-הראש: מטטרון ותודעתם העצמית של מחברי הספרות 

הזוהרית

ד"ר ביטי רואי: על גלגולי מצוה ומיתוס בספרות תקוני הזוהר

ד"ר רות קרא-איונוב קניאל: מיתוס הכתיבה בספר הזוהר והשלכותיו

13:20-12:00 מושב ג : מיתוס בזהר ובחסידות אשכנז

יו"ר: פרופ' בועז הוס, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר אבישר הר-שפי: דמותו הזוהרית של ר' פנחס בן יאיר

ד"ר נטע סובול: הוריו הביולוגיים של אדם הראשון )על-פי מאמר 

מתניתין בפרשת ואתחנן שבזוהר(

ד"ר נעמה בן שחר: ברייתא דיוסף בן עוזיאל - פסבדואפיגרפיה?

14:00-13:20 הפסקה

15:20-14:00 מושב ד: ראשיות ודברי הימים

יו"ר: פרופ' חביבה פדיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר רונית מרוז: ראשית חכמה ונסתרותיה

ד"ר עודד ישראלי: המסורות על ראשית הקבלה בחוג הזוהר 

ד"ר עמוס גולדרייך: עוד על ספר דברי הימים האבוד של ר' יצחק 

דמן עכו

16:50-15:30 מושב ה: הזהר - מיתוס וספרות 

יו"ר: פרופ' רחל אליאור, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' מיכל אורון: 'החולה הנוטה למות'  בספרות הזוהר: עיון משווה

פרופ' יהודה ליבס: שבלוניזציה והחייאתה במיתוס הזוהרי 

פרופ' יוסף דן: דרשות הזוהר וסיפורי הזוהר: ההקשר הספרותי 

וההיסטורי 

17:30-17:00 ברכות 

פרופ' צבי הכהן, רקטור, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר אמי בוגנים, נציג קרן מתנאל

פרופ' אברהם שפירא )פצ'י(, אוניברסיטת תל-אביב

יונתן ניב )צ'לו ושירה(, פרקי באך ופרשנות מוסיקלית לשירת פרבר 

19:30-17:30 מושב ו: חקר אלוה ומחקרי ארץ: מחקר הקבלה 

ושירת אסי פרבר

יו"ר: פרופ' מלאכי בית-אריה

ד"ר סנדרה ולאברג-פרי: תפיסת האצילות בקבלה התיאוסופית 

המוקדמת ובספרות הזוהר

פרופ' חביבה פדיה: חותם גלגלי המרכבה בשיר ובזהר

פרופ' גלית חזן-רוקם: בין העולמות - קריאה בשיריה של אסי 

פרבר-גינת

ד"ר אסי פרבר-גינת: תגובות

 

כנס ספרות הזהר ודורה
בחסות קרן מתנאל ומרכז אלישר

לכבוד ד"ר אסי פרבר-גינת
יום חמישי, י"ד סיון תשע"ד, 12.6.2014, אולם כנסים ב' )ברקן(, 

קרית האוניברסיטה על שם משפחת מרקוס, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הכנס יביא את חידושי חקר הזהר, ישמיע קולות צעירים וותיקים, ויחלוק כבוד לחוקרת מלומדת ומשוררת, 

ד"ר אסי פרבר-גינת, ממכוננות חקר הקבלה הקדומה וספרות הזהר


