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Please present your activity report according to the following lines. The whole rapport will not 
exceed 2 or 3 pages (as word document). 

• Name of the Program:
Matanel- Bar Ilan Forum for the Study of French Jewish thought

• Year of activity: 3

• Name of the report's writer: Prof. Hanoch Ben- Pazi

• Function of the report's writer: 
Chair of Matanel Bar –Ilan Forum and former Chair Department of Jewish Philosophy

• Mail:  Jewish-Philosophy.Dept@biu.ac.il  |   benpazh@mail.biu.ac.il 

• Phone:  03-5318421

• Website / Facebook address of the organization: https://jphilosophy.biu.ac.il/node/2090 

• Number of active participants in the program: 21

• Estimated number of impacted participants:  150+ 

Give the actually state of the program (where the program stands at the date of the 
activity report, no more than ten lines): 

The Forum promotes the research of scholars of French Jewish thought with relation to 
continental (as opposed to analytical) philosophy. Recently, Prof. Hava Tirosh Samuelson, 
an internationally well-respected scholar in the field, stated that we, Bar-Ilan University, 
are leading in Jewish philosophy in the world right now, which is in no small part due to the 
generosity of the Foundation and our subsequent ability to grow and expand. 

Bar-Ilan University is grateful to the Matanel Foundation for enabling us to cultivate and grow 
this dedicated research group, developing our field within Jewish Philosophy.  

MATANEL FOUNDATION
ACTIVITY REPORT

Program: Year 2021-2022
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1. Fellows: This year the Foundation 
supported seven doctoral students: Shaul 
Wachstock, Yael Cherniak, Ben Landau, 
Nicolini Cosimo Cohen, Hila Pladot, 
Hodaya Samet and Hadas Chaya Halevi. 
Summaries of their work can be seen in 
the Appendix.

2. Research: Hila Pladot and Hodaya Samet 
Har-Shefi joined as researchers this 
year. Dr. Avner Dinur coordinated the 
Forum sessions this year, garnering lively 
discussion and greater interest.

3. Courses: Three courses devoted to 
French Jewish Thought were created 
last year within the framework of the 
University’s Basic Studies program, both 
in French and in Hebrew. These courses 
have been consistently successful and we 
have seen an increase in interest in French 
Jewish Thought. The courses in French 
are taught by Dr. Michael Ben Admon, 
Dr. Tsivia Frank Wygoda and Gaelle Hana 
Serero. The Hebrew courses are taught 
by Dr. Miriam Feldmann Kaye, Prof. David 
Banon and Prof. Hanoch Ben Pazi.

4. Steering Committee: The steering 
committee, comprised of Prof. David 
Benun, Prof. Efraim Meir, Dr. Miriam 
Feldman Kaye, Dr. Meirav Carmelli 
(remotely), Dr. Avner Dinur and Prof. 
Hanoch Ben-Pazi, continues to oversee 
the activities of the Forum.

5. Guest Lecturers: During the course of 
the year, the Fourm hosted the following 
guest lecturers: Prof. Dennis Sharvit, Prof. 
Inbal Herzog, Dr. Elizabeth Goldwein and 
Prof. Bracha Ettinger.

6. Conferences: The annual Matanel 
conference in March, which was held 
partly on Zoom and partly in person, 
was focused on Manitou and his school 
of thought. We were honored to hear 
remarks from Dr. Ami Boganim. There 
were 70 participants in person and more 
than 150 others on Zoom. In August, we 
also held a conference of Doctorates, 
which proved to be enlightening and 
engaging.  

7. The World Congress of Jewish Studies: 
At this conference in August 2022, which 
takes place every four years, Bar-Ilan’s 
Matanel Forum held not one, but an 
impressive two, chairs – one on Manitou 
and one for L’ecole de Paris. Participants 
in attendance at our researchers’ sessions 
were engaged and our presence was 
rather distinguished, helping to further 
the reach of the Matanel Forum at Bar-
Ilan.

The main achievements during the last year of 
activity (main achievements, number of events, 
number of participants, etc.): 
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The compilation of articles dedicated to Éliane 
Amado Levy-Valensi, which was started last 
year, is still in the process of editing.

Provisional guidelines for the advancement 
of the program in the next year:

1. In the coming year, there will be a change 
in the Steering Committee members.

2. In the upcoming academic year, in 
December 2022, we would like to hold a 
conference dedicated to the teachings 
of Elia Benamozegh, who developed the 
school of thought based on universal 
Judaism, termed Noachism.

3. The forum will continue to think of new 
ways to foster and develop additional 
research avenues and achieve even 
greater heights in the field of Jewish 
Philosophy. 

Please join the Evaluation Report, the 
Financial Report and the list of the 
participants to the program (as PDF 
documents)

Please join photos – as JPG files – and any 
link or any other document connected to the 
program which will seems to you relevant – 
as PDF document. 

Please join a 5 minutes movie which presents 
your institution and the particular project 
supported by the Matanel Foundation. 
The movie should be accessible to the 
philanthropic world and to other potential 
donors.

The evaluation (methodology, results, comparisons 
with the precedent year, conclusions for the 
future…):
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COSIMO NICOLINI COEN,  
FORUM MATANEL – BAR ILAN
ANNUAL WORK REPORT (2021-22)

In every activity, I have presented myself as 
a Bar Ilan’ phd student in the framework of 
Matanel forum

• i. Delivery (end of January 2022) of a new 
chapter (draft) dedicated to Jewish law 
– definition, sources, modus operandi, 
hermeneutical relationship between writing 
and oral – with the maintenance of theoretical 
attention to the key points of the thesis. I. 
e. Relationship between limit and infinity – 
(infinity of the ethical obligation and endless 
study); balance between the heteronomy 
of the ethical obligation (Extériorité non 
choisie; matan Torah) and the autonomy of 
intellect (acceptance of the said obligation, 
hermeneutical development); relationship 
between legal obligation and moral obligation, 

• ii. Double revision with French mother tongue 
and submission (June 2022) to the Revue 
philosophique de Louvain) of a paper extracted 
from the first part of the research (viewed by 
prof. D. Banon last year: « La métaphore de la 
‘courbure de l’espace’ : Obligation éthique et 
limite du droit dans les sillages de Levinas ». The 
paper, accepted by the reactional committee, 
is now subject to a double review process. 

• iii. I spent the second semester as a visiting 
student at Inalco (Paris), attending the Jewish 
thought classes of Professor Alessandro 
Guetta. In this context, I was able to deepen 
some theoretical aspects (Jewish thought of 
the classical era – i. e. middle age in Sephardic 
area – and comparison, even in the classroom, 
with some aspects of contemporary 

philosophy), as well as to strengthen 
some linguistic skills ('classical' and literary 
Hebrew – from the great Sephardi thinkers 
to Italian Renaissance rabbis –; French). 

• iv. I have attended - online and (when it 
was possible to me) physically - Matanel's 
seminars. I gave a scheduled intervention in 
the seminar organized by the University of 
Trento (coordinated by professor Massimo 
Giuliani) on Messianism and Utopia. 
My intervention proposed some of the 
research’s themes; the same contribution 
had been accepted for a scheduled 
intervention at the world congress of Jewish 
thought - Jerusalem, 20022 - at which for 
health reasons I was unable to take part. 

• v. I wrote some (non-scientific) cultural 
papers for the online magazine of Jewish 
culture Joimag. I. .e, two articles on topics 
debated in the department: interview to 
Prof. Ben Pazi for the opening of Monsieur 
Chouchani archives, Tamar Ross annual 
conference on Judaism and feminism. Two 
articles inherent relationship between 
Jewish culture and secular culture: anti-
Semitism and 'citizenship' starting from 
the latest publication by Peter Schäfer; 
religion and law starting from the volume 
by A. Melamed Dat Me’Hok Le’Emunà). 

• vi. Participation with a written contribution 
(extracted from the first part of the research 
thesis) to the seminar organized by the 
University of Lisbon, The Phenomenology 
of Law and Normativity. My contribution is 



dedicated to a critical comparison between 
the notion of ethical obligation (au-delà du 
Sollen) in Levinas and the notion of Sollen 
(transcendent and transcendental) in Kelsen. 
The article, consistent with the thesis, 
highlights the asymmetry of the notions of 
ethical obligation and 'metaphysics' in the 
two philosophers. At the same time it try to 
stress how, with reference to both thinkers, it 
is necessary to recognize the legal obligation 
and the transcendental Sollen as an ontological 
domain. The article will be integrated 
starting from the critical comments by the 
professors who are members of the scientific 
committee of the seminar and. If the review 
qill successful, it will be published for Springer. 

• vii. Official agreement with Harmattan for 
the French translation of my book, published 
in Italian for Durango editions in 2020, Il 
segno è l'uomo - preface by Davide Assael. 
The book is consecrated to a theoretical 
comparison between Carlo Sini's philosophy 
of subjectivity and the relationship between 
writing and orality in Judaism (having as 
theoretical reference the Italian edition of La 
lecture infinite).
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Matanel Bar Ilan Forum for Jewish French Thought 2021-2022

Shaul Wachsstock Doctoral Candidate
Subject: Benny Lévy - thinking the distance 
between the Letter and the Logos

• Introduction:
I would like to thank the Matanel Foundation 
for their generous support, Dr. Avner Dinur for 
his chairing and leadership, and  Prof. Ben-Pazi 
who initiated the forum and supports it by his 
presence and his involvement. 

My participation at the forum provided 
opportunities to create connections, to learn 
from peers and from distinguished researchers in 
my field. It provided opportunities to advance my 
research and gave me enough insights to be able 
to start writing a first draft of my phd next year.

I had the opportunity to chair a session at the 
Matanel Bar Ilan conference on the life and thought 
of Rabbi Leon Ashkenazi “Manitou” and make two 
presentations at two different conferences. Both 
conferences took place during August 2022. The 
first one was the Bar-Ilan Doctoral Conference 
named after Dr. Tsippi Kaufman. The title was « 
Logos of theology »: Benny Lévy’s critical reading 
of Levinas’s commentary on “Nefesh HaChaim”. 
The second conference was at the 18th World 
Congress for Jewish Studies at the Hebrew 
University in Jerusalem. The title was “Benny Lévy 
- Strangeness as the foundation of Jewishness”. 
During those two conferences credits were given 
to the Forum thanking the foundation for its 
support. I will provide a brief abstract of the two 
conferences I had the privilege to present.

• « Logos of theology »: Benny Lévy’s critical 
reading of Levinas’s commentary on 
“Nefesh HaChaim”

Benny Lévy (1945-2003), Egyptian born French 
thinker, who during his dialogue with Sartre 
reappropriated his Jewishness and rediscovered 
Levinas, develops a critical yet original perspective 
on the interrelationship between Levinassian 
phenomenology and his jewish “confessional” 
writings. While research mostly focuses on 

Levinas’s Talmudic readings, Lévy finds in 
his commentary on the “Nefesh HaChaim'' 
a theurgic Kabbalist book by 19th century 
Lithuanian Rabbi Chaim of Volozhin,  a “logos 
of theology” playing a more fundamental role in 
Levinassian philosophy. After having clarified this 
enigmatic expression in Levinassian philosophy, 
“logos of theology”, Lévy aims to  identify the 
precise point in Levinas’s phenomenological 
movement where the commentary on “Nefesh 
HaChaim '' and its theological language relays 
philosophy. The conference will examine how  
Lévy first reconfigurates the relation between 
philosophy and Judaism in Levinas’s thought 
and then confronts Levinas’ commentary with 
additional kabbalistic sources, expanding the 
scope of potential interpretational possibilities 
to finally develop his own original Jewish anti-
philosophical thought .The conference focused 
on Lévy’s book “Visage Continu- La pensée du 
Retour chez Emmanuel Lévinas'' along with 
his Jerusalem seminar, “Lévinas: Dieu et la 
philosophie “, published posthumously and at the 
origin of his book.

• Benny Levy - Foreignness as constituting 
Jewishness

In this conference I suggested that his main 
existential situation as an “apatride” and his 
discovery of the language of Sartre were the key 
to his lifelong quest for a “place”. I argue that the 
“place” he was trying to find and define was in 
dialogue with the three main philosophers in 
his life and thought. Sartre, Plato and Levinas. 
I aimed to trace the notion of Guer-Toshav, 
Stranger-Resident in his philosophical writings, 
claiming he still had to provide the notion with 
more philosophical depth, but strongly identified 
with it, seeing it as an way of describing his 
existential path.



במחקר  העמקה  של  מיוחדת  שנה  על  רבה  תודה 
ההגות היהודית-צרפתית, והוספת עוד רובד בהבנת 
ייחודיות מחשבתם של ההוגים הצרפתיים. תודה גם 
ולשיח  לדיאלוג  מעמיקה,  למחשבה  ההזדמנות  על 
מומחים  מרצים  ועם  למחקר,  עמיתים  עם  מפרה 

בתחום.  

הולידו  גם  וההרצאות,  הכנסים  המחקרי,  המרחב 
פורום  חברי  עם  מעמיקה  היכרות  אישיים,  מפגשים 
מתנאל ואף חברויות מיוחדות, שאינן מובנות מאליהן 
בנוף האקדמי והן יקרות ערך, וגם על כך אני אסירת 

תודה.

העברתי  שלי,  המחקר  מפירות  כחלק  זו  בשנה 
לחקר  האגודה  של  בדת"  "גבולות  בכנס  הרצאה 
"הוגים  במושב  גוריון,  בן  באוניברסיטת  הדתות, 
צרפתיים מותחים את הגבול", בנושא: מושג הזמינות 
בפילוסופיה של גבריאל מרסל. הצגתי את תורתו של 
כפוטנציאל  מרסל  גבריאל  הצרפתי  הקיומי  ההוגה 
פריצת  דרך  הדתית,  לחוויה  או  לדת  להיפתחות 
האובייקטיבית- למציאות  מעבר  היחיד  של  גבולו 

פרובלמטית-סובייקטיבית אל עבר מסתורין ההוויה, 
נעלה  מימד  המהווה  ה"אתה"  עם  מפגש  באמצאות 
של ההוויה, ודרך השתתפות ערה ונוכחות-משותפת 
בהוויה. הרצאה זו הייתה ההרצאה השנייה שניתנה 
הפילוסוף  על  בפרט  ובארץ  בכלל  בעברית  פעם  אי 
מרסל  גבריאל  החשוב  הצרפתי  האקזיסטנציאליסט 
הייתה הרצאה שהעברתי בשנה שעברה  (הראשונה 
של  קויפמן  ציפי  ע"ש  הראשון  הדוקטורנטים  בכנס 
המחלקה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת בר אילן). 
היה לי חשוב להכיר את גבריאל מרסל לקהל העברי 
האינטלקטואלית  בסצנה  אותו  ולמקם  הישראלי, 
בפריס, שכן רבים מן הפילוסופים הבולטים והחשובים 
בצרפת נהגו להתכנס בביתו של מרסל במפגשי "ערבי 
שישי" ולדון בנושאים פילוסופים שונים, ואף הושפעו 
מרעיונותיו. ביניהם: עמנואל לוינס, פול ריקר – שהיה 
ז'אק מאריטאן,  ז'אן פול סארטר,  תלמידו של מרסל, 

ז'ן וואל, סימון דה-בובאר, ניקולא ברדייב, ועוד. 

ה-18  העולמי  בקונגרס  הרצאה  העברתי  בנוסף, 
למדעי היהדות, במושב "הגות המתמודדת עם אירועי 
ההרצאה  נושא  היהודי".  העם  ושואת  ה-20  המאה 
בובר  מרטין  של  בספרו  מחודשת  "קריאה  היה 
'השאלה שהיחיד נשאל'", שנכלל בכינוס הראשון של 

ומהווה  שיח",  "בסוד  בובר:  של  הפילוסופיים  ספריו 
את הרחבת המחשבה הדיאלוגית למישור החברתי-

פוליטי-תיאולוגי, למישור היחסים בין היחיד, לקבוצה, 
למדינה ולאלוהים. בקריאתי המחודשת מיקמתי את 
 ,1936 בשנת  נכתב,  בו  ההיסטורי  בהקשרו  הספר 
הספר  את  כתב  בובר  כי  וטענתי  הנאצית,  בגרמניה 
הספר,  בגרמניה.  הגרמני  לנוצרי  סמוי  מסר  להעביר 
היחיד  קטגוריית  על  קירקגור  סרן  עם  שמתפלמס 
הטוטליטרי,  הנאציזם  נגד  רוחני  מרד  מהווה  שלו, 
בשעה  בגרמניה  הנוצרי  הגרמני  את  לעורר  ומבקש 
קשה זו בגרמניה, להיות קשוב לצו מצפונו, להיענות 
לציווי האלוהי המופנה אליו ממש, ולקחת אחריות על 

האחר היהודי בגרמניה הנאצית..

גבריאל  של  בכתביו  עוסקת  שלי  הדוקטורט  עבודת 
בנושא  ביניהם  ובהשוואה  בובר  מרטין  מרסל, 
הבובריאני"  הביניים  ("מרחב  הבין-אישי  המרחב 
בעצת  המרסליאנית").  ו-"האינטרסובייקטיביות 
המנחה שלי פרופ' חנוך בן פזי, אני כותבת "דוקטורט 

מאמרים". 

המאמר הראשון שכתבתי, נשלח לפרסום לכתב העת 
ההערות  לאור  מחודשת  גרסה  אף  נשלחה  "עיון", 
שהתבקשו, כרגע אני ממתינה לתשובה הסופית לגבי 
שמציג  נוסף  מאמר  כתיבת  סיימתי  בנוסף,  פרסומו. 
העברי,  לקהל  ותורתו,  האדם   – מרסל  גבריאל  את 
אשר בו, בנוסף להצגת הגותו הפילוסופית של מרסל, 
אני מציגה את קרבתו הרעיונית להוגים הדיאלוגיים 
היהודיים: מרטין בובר, עמנואל לוינס, אברהם יהושע 

השל ופרנץ רוזנצוויג. 

אילן  בר  מתנאל  לפורום  מחקר  כעמיתת  שייכותי 
ההעמקה  להמשך  עבורי  וחשובה  משמעותית  היא 
ולכתיבת  ומלמד,  יצירתי  מפרה  לשיח  המחקרית, 

המחקר שלי. 

הלימודים  שנת  הבאה,  בשנה  גם  אבקש  לפיכך, 
תשפ"ג, להמשיך כעמיתת מחקר וכמלגאית של תכנית 
במחקר,  להעמיק  בי  תתמוך  מאוד  המלגה  מתנאל. 
במסגרת  השלישי  המאמר  את  ולכתוב  להמשיך 
"דוקטורט המאמרים", לפרסם את המאמרים, ולסיים 

בע"ה את הדוקטורט בשנה הקרובה.

 דוח סיכום מחקר לשנת תשפ"ב ובקשה להמשך השתתפותי כעמיתת מחקר
וכמלגאית בתכנית מתנאל בר אילן לשנת תשפ"ג

יעל צ'רניאק

18/08/2022
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ושיחה,  לימוד  של  וכתוצר  במקביל  החולפת  בשנה 
'על  בנושא-  לדוקטורט  המחקר  הצעת  את  הגשתי 
האפשרות לבנות שפה מתוך השבר- תפיסת השפה 
כמענה לשבר לאחר השואה בהגותם של לוינס, ויזל 
ורוזנברג'. הצעת מחקר זו מכנסת בתוכה לימוד ועיון 
בהגות של שתי דמויות שהיו חלק מהחיים היהודיים 
בצרפת- אלי ויזל ועמנואל לוינס, ובהגותו של שלום 
בהם  ועסק  הצרפתים  מההוגים  שהושפע  רוזנברג 
וברעיונות דומים. שלושה הוגים אלה הם תלמידיו של 
מר שושני והעיסוק בהם תוהה גם על הקשר ביניהם 
העיון  שושני.  מר  של  תלמידיו  היותם  משמעות  ועל 
יהדות  של  ולמידה  להיכרות  אותי  מוביל  בכתביהם 
צרפת ולעיסוק בשאלות שעמדו במרכז הדיון היהודי- 
צרפתי שנים ארוכות אודות היחס בין השפה המקום 

והאל. 

רציף  ולימוד  רבה  לקריאה  במקביל  השנה  במהלך 
בכתביהם וביחס לשואה בהגות היהודית התמקדתי 
בשני נושאים עיקריים בהם בא לידי ביטוי בעיני היחס 
אל  היחס  הוא  אחד  נושא  והאל.  המקום  השפה  בין 
מר  של  הקבצנית  דמותו  הוא  השני  והנושא  העיר, 

שושני. 

אחד המקומות המרכזיים בהם בא לידי ביטוי היחס 
בין השפה המקום והאל, הוא העיסוק בשאלת המקום 
העיר  ודוגמת  העיר  המודרני-  בעולם  המתחדש 
את שלושת  בתוכו  מכנס  זה  דיון  ירושלים.  היהודית 
בירושלים  העיסוק  לזה.  זה  אותם  וקושר  ההיבטים 
היחס  לבחון  מאפשר  השונים  ההוגים  אצל  שנמצא 
לעיר המודרנית ומדגיש את האתיקה העומדת בבסיס 
הגותם כמכוננת שפה וקשר בין אדם לאדם ובין אדם 
זה  עיסוק  האל.  לבין  האדם  בין  לקשר  וכתנאי  לאל 
ונובע מהשבר של מלחמת העולם  בהגותם מתייחס 
השניה, שבר אל מול המודרנה והעיר המודרנית ומתוך 
היהודית.  ההגות  מתוך  זה  לשבר  מענה  לתת  ניסיון 

מתוך מחשבה שיש לרעיונות היהודיים מענה לשבר.

פן נוסף ביחס בין המקום השפה והאל, הוא העיסוק 
קבצניות  דמויות  שתי  לאור  שושני  מר  של  בדמותו 
את  מאירות  אלה  דמויות  עגנון.  ש"י  של  מסיפוריו 
לבין  שושני  מר  בין  הקשר)  אובדן  (לצד  הקשר 
המקום, ובין מר שושני וזהותו, כחלק מתופעה כוללת 
שמתארת אובדן של שייכות לזהות כעדות על השבר 
שנוצר, ואת החלל שנוצר והדמויות השבויות בעולם 
העולמות  בין  כגשר  שנבנה  בעולם  ונוכחות  שנחרב 
וכגשר בין המקומות השונים. הדמויות המטמורפוזיות 
האפשרות  ואת  העולמות  בין  הקשר  את  מאפשרות 
ומקומות  חדש  עולם  של  לבניה  לשבר  מעבר  לעבור 
והגותו  מעבר  כדמות  שושני  מר  של  דמותו  חדשים. 
כמאפשרת  והרמנויטי,  שפתי  בעיסוק  שהתמקדה 
מאירה  שבור,  לעולם  ומענה  חדשה  שפה  של  בנייה 
לעולם  מענה  לתת  בניסיונם  הדרך של תלמידיו  את 
וראיית  בהגותם  הרמנויטי  דגש   תוך  שואה  לאחר 

הכתבים היהודיים כמפתח עבור העולם המערבי. 

דו"ח סיכום מחקר שנת תשפ"ב

פורום מתנאל

הודיה סמט הר שפי
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א.ג. נ.

תוכנית  של  מלגאית  אני  הלוי,  חיה  הדס  שמי 
המלגה  במהלכם  שנים  שלוש  מזה  אילן  בר  מתנאל 
הסיוע  להגשים את שאיפותיי המחקריות.  לי  סייעה 
ימי  הוא  האחד  משמעותיים:  היבטים  בשני  מתמקד 
יהודית  בתרבות  שעוסקים  ההשראה  מעוררי  העיון 
התמיכה  הוא  והשני  השונים  היבטיה  על  ישראלית 
התמקדות  שמאפשרת  הנדיבה  במלגה  שמתבטאת 

בלימוד ובמחקר. 

אשכנזי  ליאון  יהודה  הרב  של  בהגותו  עוסק  מחקרי 
(מניטו). מניטו (1922-1996), יהודי אלג'יראי, התחנך 
מניטו  בלימודיו.  מאוד  הצטיין  ואף  מסורתי  בחינוך 
הרחיב את השכלתו הדתית והעמיק בתורות ובשיטות 
החדשה.  בעת  באירופה  שהונהגו  האידאולוגיות 
להישאר  בחר  מניטו  השנייה,  העולם  מלחמת  לאחר 
היו  ממנה  שרבים  לקהילה  כמורה  ושימש  בצרפת 
ממוצא אחר משלו, וכמעט תמיד בעלי חינוך והשכלה 
מניטו  כאשר  גדל.   שעליהם  מאלו  ואחרים  מגוונים 
נדרש למעשה החינוכי, הוא שקד במחשבה כיצד יוכל 
להתאים את עצמו לתלמידים שישבו מולו? כיצד יוכל 
למצוא דרך ושפה דרכן יוכל להעניק להם חווית לימוד 
משמעותית? עיסוקו זה הוא שהציב את מניטו בעמדת 
במרכז  עומדים  החינוכית  עבודתו  פירות  המחנך. 
משמעותי  לעיסוק  השראה  בעבורי  ומהווים  מחקרי 

בעיבוד התוכן היהודי בעשייה חינוכית. 

ההגותית-אנתרופולוגית  בשפה  עוסק  מחקרי 
שלו  החינוכי  שהמעשה  בכדי  בנה  שמניטו  החדשה 
בגיבוש  משמעותי  נדבך  יהיה  זה  מהלכו  גלים.  יכה 
המתחדשת-  הישראלית  העברית'-הזהות  'הזהות 
שהוצרכה עם התבססות הרעיון הציוני. מניטו, דרך 
לחשוף  מתלמידיו  דרש  ואף  עודד  החינוכי,  פועלו 
יבקש  המחקר  זו.  זהותם  את  עצמם  בתוך  ולבסס 
לברר מי ומה השפיעו על מניטו בגיבוש רעיון ה'חזרה 

המעשה  אחר  להתחקות  ארצה  בנוסף,  לעבריות'. 
לחשוף  שבחר  התוכן  בהיבט  מניטו  של  החינוכי 
שואבת  לאבן  הגותו  הפכה  איכה  ולברר  לתלמידיו, 
לצעירי צרפת ובאמצעותה חשפו טפח עברי בזהותם, 
בהמוניהם  ועלו  מהגותו  הושפעו  הפחות,  לכל  או 

לארץ אבותיהם העבריים.

הציונית  ההגות  מניפת  את  חקרתי  השנה  במהלך 
בתחילת  עסקתי  החדשה.  בעת  שנפרשה  הרחבה 
ביסוס הרעיון הלאומי היהודי דרך כתביהם של רנ"ק 
וצבי גרץ. מעיסוק זה למדתי מהו הסיפר ההיסטורי 
עליו התבססה רוב ההגות הציונית- מה היה היקפו? 

וסביב אלו מאפיינים התארגן?

הלאומי  ההיסטורי  בסיפר  מקיף  בירור  ערכתי 
המסורתי לצד זה  שמבקש לבסס את תפיסת הזהות 
בעבורי  פתח  זה  בירור  כדת.  ולא  כתרבות  היהודית 
צוהר להבנת זהות יהודית מתחדשת נטולת היקשר 
המימד  נטרול  תוך  יהודית  זהות  בניית  טריטוריאלי. 
הטריטוריאלי  הווה חידוש משמעותי בסיפר היהודי. 

יחסי  העמדת  לי  אפשרו  והעמקה  הלימוד  כן,  אם 
קבלה ודחייה של הסיפר שהעמידו הוגי הדעות אותם 
הגותו  בהגותו.  מניטו  נשען  עליו  חקרתי את הסיפר 
של מניטו, מעתה, ממוקמת בענף הציוני של ההגות 
היהודית תוך הבחנה ברורה בינה לבין הענף שדחה 
הפרקטיקה  ואת  מארגן  כמאפיין  הטריטוריה  את 

הציונית- עליה לארץ. 

פרק זה במחקרי הדגיש בפני את עובדת היות הגותו 
של מניטו ממוקדת היטב בין מעצבי סיפר שקמו לעם 
ה-20.  המאה  ובתחילת  ה-19  המאה  בסוף  היהודי 
הגותו בנויה על פי מאפיינים שעמיתיו, מעצבי הסיפר, 
העמידו,  שכתביהם  התרבותית  והתביעה  בנוה, 
בהיקפה  דומה  לא,  אם  ובין  היא  ציונית  אם  בין 

לכבוד

 פורום מתנאל בר אילן

הדס חיה הלוי- מלגאית מתנאל בר אילן
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ובמחויבות שדורשת לזו להעמיד מניטו בהגותו. אם 
כן, יש ומחקרי זה העמיד את מניטו היכן שלא עמד 

מעולם- הוגה ציוני. 

דעות  בהוגי  עסק  השנה,  שנכתב  שני  פרק   
הגותו  להבין את  ונוח  נחשף  מניטו  אליהם  וחוקרים 
דרך עיון בהגותם שלהם. מחקריהם של הוגי הדעות 
שהוצגו מתמקדים באנתרופולוגיה ופילוסופיה. חלק 
וחלק  עצמו  מניטו  ידי  על  הוזכרו  אלו  דעות  מהוגי 
אחר נרמז בהגותו דרך שימוש במושגיהם או בשיטות 
המחקר שהונהגו על ידם. לשם הצגת הקשר וביסוסו 
נדרשתי ללמידה יסודית של הגותם, עניין שהשקעתי 
בו רוב מרץ בעיקר בשל העובדה שרוב חומרי המחקר 

אינם זמינותם. 

ראשונה  סנונית  המהווה  מאמר  הגשתי  אלו,  לצד 
ישראל"  "מחשבת  עת  בכתב  לשיפוט  ממחקרי 

המתפרסם באוני' בן גוריון שבנגב. 

בימים אלו אני עמלה על הפרק האחרון במחקר. פרק 
זה עוסק במושג משיח ובשיח העברי- נוצרי שמניטו 
יצר עם הוגי דעות ואנשי דת נוצרים סביב מושג זה 

בפרט ותפיסת המשיחיות בכלל. 

בעיקר  עסקתי  השנה  לראות,  שניתן  כפי   
והיקשר  מרחב  בתוך  מניטו  של  הגותו  של  במיקומה 
רחבים. השנה, אני מקווה לערוך את הדברים שכתבתי 
את  ממצאיי  מתוך  ולזקק  אחד  מחקר  לכדי  כה  עד 

מסקנות המחקר באופן ראוי. 

וייחודי.  דרש  פורץ  מחקר  מהווה  זו,  באופיו  מחקרי, 
במחקר  להתמקד  לי  סייעה  שקיבלתי  המלגה 

ולהרחיבו. תודה,

הדס חיה הלוי



שנת תשפ"ב התנהלה, מבחינת המחקר שלי, בסימן 
הכנסים שהשתתפתי בהם. 

ראשית, במסגרת מאה שנים להולדת מניטו, הרצאתי 
בכנס  בר-אילן.  מתנאל  פורום  ידי  על  שהופק  בכנס 
זה, הצגתי את המידה בה מניטו מתכתב עם השיח 
שלו,  בהגות  קרדינלי  ערך  כי  הראתי  הפוסטמודרני. 
מאפיינים  בעל  כלי  לשמש  יכול  הערכים',  'אחדות 
דרך  רך.  פוסטמודרניזם  שמכונה  למה  השייכים 
הפריזמה הזאת, אפשר להתרשם כי מניטו הולך בדרך 
שאינם  רדיקלים,  פוסטמודרנים  הוגים  בין  האמצע, 
משמעותית  תרומה  שום  היהודית  בהגות  רואים 
הרב  תלמידי  לבין  פוסט-שואה,  פילוסופיות  לבעיות 
קוק האחרים, המנהלים מלחמת חרמה בפוסטמודרנה 
האינטלקטואלי  מהשיח  חלק  היתה  לא  היא  כאילו 

המבקש להגיב לקריסת הערכים שהשואה סימלה. 

האיגוד  שארגן  בכנס  בפאנל  השתתפתי  בהמשך, 
בדת".  "גבולות  בנושא  שבע,  בבאר  הדתות  למדעי 
עמיתים  טהרת  על  מלכתחילה  נבנה  הזה  הפאנל 
יעל  הרצו  איתי  יחד   : בר-אילן  מתנאל  מפורום 
במושב  הרצאתי  ויגודה.  פרנק  ציביה  וד"ר  צ'רניאק 
הגבול".  את  להזיז   : "לוינס  השם  את  נשאה  זה 
אפיינתי את הדת בחברה מודרנית, ובמיוחד בצרפת, 
כתחומה לכתחילה למרחב מצומצם, הרחק מהמרחב 
היהדות,  את  מאפיין  לוינס  כיצד  והראתי  הציבורי. 
בה  אין  זה.  לצמצום  מתאימה  שאינה  פתוחה,  כדת 
מספיק  מדויקת  להגדרה  ובכפוף  ומדע',  'דת  בעיית 
אותה  עם  מתנגשת  ולא  תומכת  היא  חילוניות,  של 
לכונן  בחתירה  מתבטאת  שלה  התרומה  חילוניות. 
הדרך  היא  זו  חתירה  היהדות.  של  סולידרית  חברה 
בה לוינס מגדיר את רעיון העם הנבחר, לא אליטיזם 
זה  רעיון  הכלל.  לטובת  כפרטיקולריזם  אלא  מסתגר 
העלה את שאלת הפולטיקיה היהודית שלוינס קורא 

לכינונה, ושמהווה אתגר עכשווי לחברה הישראלית

שוב  היהדות,  למדעי  ה18  העולמי  הכנס  ובמסגרת 
עלה בידינו להגיש מושב של פורום מתנאל בר-אילן, 
הפעם עם שאול ואכשטוק וד"ר ציביה פרנק ויגודה. 
את  כמחולל  לזהות'  ה'ריתוק  את  הצגתי  זה  בכנס 
גילו  השניה,  העולם  מלחמת  במהלך  פריז.  אסכולת 
יהודי צרפת כי הם כלואים בזהות היהודית שלהם : 
יודע  אין אפשרות לחמוק ממנה, גם עבור מי שאינו 
הראתי  חיובים.  במונחים  הזהות  אותה  את  לנסח 
אמאדו  אליאן  נהר,  אנדרה  ינקלביץ',  ולדימיר  כיצד 
לוינס הפכו את המבוכה  ועמנואל  מניטו,  לוי-ולנסי, 
לקומה  ממבוכה  שלהם  לזהות  מרותקים  היותם  של 
של  ההיפוך  מהלך  תוכן.  ליצוק  ניתן  שליה  ראשונה 
הקללה לאבן פינה לבניין הגות יהודית מהווה את לוז 
המהלך של אסכולת פריז בתחילתה. פרופסוק אנבל 
לנו  והמליצה  שלושתנו  של  להרצאות  הגיבה  הרצוג 
לעמול על הוצאת גיליון מיוחד עם שלושת ההרצאות 
שלנו, יחד עם עוד חוקרים, ואנחנו מתכוונים לאמץ 

את ההמלצה שלה ולפעול בכיוון בשנה הקרובה.

בנוסף לכנסים, השנה התפרסם מאמרי על 'שפינוזה 
'מדעי  כתב-העת  של   56 בכרך  פריז'  ואסכולת 
הדו-ערכי  היחס  על  מקיף  במאמר  מדובר  היהדות'. 
ושעתיד  שפינוזה,  כלפי  פריז  אסכולת  הוגי  של 
רעיון  גזרתי  כך,  מתוך  שלי.  בדוקטורט  פרק  להיות 
או  עניין  לו  שאין  רחב  לקהל  להציג  שאפשר  אחד 
ידע מספיק באסכולת פריז. את הרעיון הזה הפכתי 
להרצאה קצרה בשם 'כששפינוזה הציל את היהדות', 
אותה הקלטתי בפודקאסט בר-דעת של אוניברסיטת 

בר-אילן. 

קרן מתנאל

 דו"ח אישי תשפ"ב 

בן לנדאו
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במחקרי זה אני מבקשת לבחון את משנתו של הרב 
 Léon Yehouda) מניטו  אשכנזי-  ליאון  יהודא 
Askénazi-Manitou) כהגות יהודית לאחר השואה. 
הבולטים  המנהיגים  ומן  כמחנך  ברבים  מוכר  מניטו 
של  השנייה  במחצית  -צרפתי  היהודי  העולם  של 
המאה העשרים. משנתו מוכרת כהגות ציונית יהודית 
כחלק  העברית',  'הזהות  אל  חזרה  לשוב  החותרת 
גלותית.  הטרום  העברית  למסורת  כבוד  מהענקת 
ניצב  מניטו  של  משנתו  בבסיס  זה,  מחקר  לטענת 
"הסקנדל התיאולוגי" שהשואה מציבה  החשש מפני 
מול מסורת המונותאיזם העברי, ובלשונו: "כיצד יכולה 
התודעה המסורתית היהודית להגיב לעניין השואה, 
כדי להכלילה בהשקפת עולמה?- זוהי שאלה חדשה 
מרבית  את  לבחון  שיש  מכאן   1 שלנו".  בהיסטוריה 
כאבני-דרך  מניטו  של  במשנתו  והפרקים  הנושאים 
לנתינת  חשש  מתוך  זה,  תיאולוגי'  'סקנדל  לפתירת 
תשובות דואליסטיות, ישנות או חדשות, שהן "מחוץ 

לנתונים השורשיים של כללי אמונת ישראל". 2

התפתחות  את  הצגתי  הנוכחית  השנה  במהלך 
המחקר שלי על מניטו, בחמישה כנסים שונים: בשני 
 100" כנס  ז"ל,  קויפמן  ציפי  דוקטורנטים  ע"ש  כנסי 
האומה  בבנייני  מניטו  כנס  במחלקה,  למניטו"  שנה 
היהדות,  למדעי  ה-18  העולמי  הקונגרס  ובכנס 
ארצה  הקרוב  בספטמבר  העברית.  שבאוניברסיטה 
ברקוביץ  אליעזר  של  הגותו  על  בכנס  ליר,  ון  במכון 
תחת הכותרת: "יהודי אותנטי ויהודי עברי- הסתרת 
הרב  של  בשואהבהגותם  האמונה  ומבוכת  פנים 
אליעזר ברקוביץ והרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו)".

 1 אשכנזי, "ויהי, באחרית הימים", עמ' 23.
 2 שם, עמ' 22.

 ראה:  מאיר, "מעשה זיכרון", עמ' 62: "בשביל יהודים שעבורם אלוהים הוא אדון ההיסטוריה מעוררת השואה   
 בעיה אדירת ממדים. היא מעמידה בספק את עצם המושג המסורתי של האל".

 3 בן- שמואל, מן האין אל האני, עמ' .323
   בן-פזי, סוד ההומניזם העברי מבית מניטו, עמ' 163-164.

   קלאוזנר, הרעיון המשיחי, עמ' 17.
4 אשכנזי, סוד העברי א', עמ' 150.

שטרם  אחד,  מאמר  כתבתי  זו  שנה  במהלך  כן,  כמו 
פורסם, על הגותו הפוסט- שואתית של מניטו.

הכנסים והמאמר היו מעין 'צל מקביל' להתפתחותה 
של העבודה הנוכחית השנה. הכוונה, מלבד הבחינה 
הגותו  על  להציע  מבקש  שלי  שהמחקר  המחודשת 
מונחים  שגם  הרי  בתר-שואתית,  כהגות  מניטו  של 
מרכזיים בעבודה התפתחו במקביל. הכוונה למונחים 
מול  מציבה  שהשואה  התיאולוגי'  ה'סקנדל  כמו: 
המונותאיזם העברי והחזרה אל 'המסורת העברית', 
של  בתקופה  אפשרי  תיאולוגי  לסקנדל  כתשובה 
ביקש  על אף שמניטו  סוף האסכטולוגיה המשיחית. 
לראות את משנתו כמשנה מסורתית הקוראת לשוב 
אל הזהות והמסורת העברית  אין לטעות בו- הגותו 
של  דווקא  אלא  שמרנות,  של  עמדה  מייצגת  איננה 
המסורת  כנגד  טריז  מהווה  היא  ומהפכנות.  חידוש 
שכן  מכך.  המשתמע  כל  על  הקלאסית  היהודית 
האנושית,  האסכטולוגיה  מימוש  אל  המסע  לדידו, 
עובר דרך החזרה אל המסורת העברית, דרך מסורת 
מנת  על  והזוהר  התלמוד  חכמי  של  המקרא  קריאת 
עבור  שבדבריהם,  הגואל  הממד  את  מחדש  לגלות 
לידת "בן האדם". 3 בהתחדשות העבריות מתגלה גם 
של  התחדשותו  שהיא  האנושיות,  של  התחדשותה 

ההומניזם: 

של  למודעות  שהגיע  הראשון  הוא  העברי  "אברהם 
שברא  הבורא  כלומר,להכרת  בטבע;  כבריאה  האדם 
זו נושאת אופי מוסרי,  את העולם לתכלית. מודעות 

לא אינטלקטואלי." 4

לכבו' קרן מתנאל

סיכום דו"ח אישי-שנתי

עבודת חקר בנושא: "משנתו של מניטו כהגות יהודית לאחר השואה״

סטודנטית: הילה פלדות      מנחה: פרופ' חנוך בן-פזי

14.8.22
י"ז באב תשפ"ב
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