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 2019 במאי 29-27, ט"התשע באייר ד"כ – ב"כ
 ’( שם משפחת מרקוס, אולם ברקן )כנסים ב-קריית האוניברסיטה על

 הועדה המארגנת: 
 אשר סיגל -מיכל בר פרופ'

 עודד ישראלי )יו"ר(פרופ' 
 יונתן מאירפרופ' 

 אתר הכנס:

 Goren/Pages/secret.aspx-http://in.bgu.ac.il/en/humsos/Goldstein  

 

 פילוסופיה וסוד  19:00-16:00
מושב חתימה חגיגי לכבוד פרופ' חיים קרייסל ולרגל 

 פרישתו לגמלאות
 ברכה זקיושבת ראש: פרופ' 

 ברכות: 
פרופ' רמי ריינר, ראש המחלקה למחשבת ישראל,  

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן
 פרופ' דניאל י. לסקר, בשם סגל המחלקה 
 ד"ר אורלי שושן, בשם תלמידותיו ותלמידיו 

 

 משל או מציאות?  -סיפורי התורה זזון: -ד"ר דוד בן
 נבוכים ופרשניוהמסע בעקבות מורה 

  :הביאור גם כן ראוי שיהיה סתום'ד"ר דורון פורטי' :
סתירה והסתרה בפירושו של שם טוב בן יוסף אבן 

   נבוכים לרמב"םהשם טוב למורה 
  :ביקורתו הפילוסופית של מוריץ ד"ר יעקב קולר

 שטיינשניידר על הקבלה

 תגובהפרופ' חיים קרייסל: 
 דברי סיכום: פרופ' עודד ישראלי, יושב ראש הועדה המארגנת

 



 
 

 מושב פתיחה 18:00
 גוריון בנגב -, אוניברסיטת בןעודד ישראלייושב ראש: פרופ' 

 ברכות:
 גוריון בנגב-פרופ' דניאל חיימוביץ', נשיא, אוניברסיטת בן -
 גוריון בנגב-, רקטור, אוניברסיטת בןחיים היימספרופ'  -
 גוריון בנגב-, דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בןעמית שכטרפרופ'  -
, גורן-פרופ' חיים קרייסל, ראש המרכז הבינלאומי למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין -

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 'לית עלמא מתקיימא אלא ברזא'  ליבסיהודה פרופ' הרצאת פתיחה: 

-, בשיתוף עם המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בןמושב מיוחד 20:00
 (בקמפוס' ארומה' הקפה בית ברחבת) גוריון בנגב

 פרופ' חיים וייס משוחח עם פרופ' חיים באר על סודותיו של עגנון

 
 

 ונסתר )פאנל( גלוי – הלכה פסיקת :מושב שני 10:30-9:00
 ומגיב: פרופ' רמי ריינר ראש יושב
 פרופ' בנימין בראון 
 שי-ד"ר רונית עיר 
 ד"ר שי ווזנר 

  משיחיות וסודמושב שלישי:  12:00-11:00
 יונתן מאירפרופ' יושב ראש: 

  'דיאלוג סמוי מן העין: בין שבתאי צבי לבר כוסבה: חיים וייספרופ 
  'של יעקב פרנק 'משא דומה': אלברט-עדה רפפורטפרופ  

  גילוי והסתרה ביצירה היהודית  :מושב רביעי 13:15-12:15
 פרופ' אורי ארליךיושב ראש: 

  'רז, פלא, גילוי והסתרה בכתבי קומראן: כנה ורמןפרופ 
  'הרשב״א: פילוסופיה, קבלה, והסתרה: ברבויםריאיר לופרופ 

 הסיפור העברי ומסתריומושב חמישי:  16:15-14:45
 חביבה ישי ד"ריושב ראש: 

 תעתועי גילוי וכיסוי בסיפור תלמודי –רב הנסתר  :ד"ר עדיאל קדרי 
  'גילוי והסתרה בזוהר  -חבליה של ספינת הסודות  :רונית מרוזפרופ 
 אתי: על האתיקה כשכבת הסוד -המודל המיסטי :ד"ר ציפי קויפמן

 בחסידות

 

 יהדות בהסתרמושב שישי:  17:30-16:30
 ד"ר שלום צדיקיושב ראש: 

 :פרופ' פאבל מצ'ייקו Were there Jewish crypto-Christians in the 18th 
century? 

  :יהודים בסתר: סטריאוטיפים, תיוג, והגדרה עצמיתד"ר נדיה זלדס 

  21-סודיות דתית במאה השביעי:  מושב 18:45-17:45

 זאב גריסיושב ראש: פרופ' 
  סודות עמוקים וכלים רוחניים': הסתרה וגילוי בדתות ': ורצברגררחל ד"ר

 חדשות-ישנות
  'חסידות כתבי בהדפסות וכיסוי גילוי: הנעלם האור :יונתן מאירפרופ 

 ברסלב
 
 
 

 הסוד בספרות היהודית בעת העתיקה )פאנל( 10:30-9:00

 אשר סיגל-מיכל בר פרופ': ומגיבה ראש תיושב
  'יונתן בן דבפרופ 
  הוףניפרופ' מארן 
  תמר קדריד"ר 

 פרופ' סרג' רוזר 

 יהודיתההסתרה בקבלה ובמאגיה מושב תשיעי:  12:30-11:00
 עז הוסופרופ' ביושב ראש: 

  'מט גולדישפרופ: The Open Secret of Sabbatean Communal Rabbis After 
1666 

  :ד"ר יהודית וייסCherchez la femme: קבלה ונשים בימי הביניים  
 הקבלה האנציקלופדית של ר' משה : פרופ' יובל הררי ופרופ' גרהולד נקר

 שמות, סודות וכתבים נוספים –זכות 

 מינקוף' א' ו ש"ע הסנאט אולםמושבי אחה"צ יתקיימו ב

 יהדות, אמנות וסודמושב עשירי:  15:30-14:00 
 דניאל אונגר ד"ריושב ראש: 

  'מגילת הסתר: מסרים סמויים בעיצוב ואיור מגילות  :שלום צברפרופ
 אסתר

  סודות בחשיכה: לילה והדמיון הטמפוראלי היהודי  :יאיר ליפשיץד"ר
 בתיאטרון העברי

  לעיניך בלבד': סודות צבאיים, טקסט ותמונה בכתבי  :שרה אופנברגד"ר'
 היד בימי הביניים

9201במאי  27 טבאייר תשע" כ"ביום שני   

2019במאי  28  טבאייר תשע" כ"גיום שלישי 

2019במאי  29 טבאייר תשע" כ"דיום רביעי   


