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PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA                        תוכניתתוכניתתוכניתתוכנית    

    

    

Apertura Lavori del Convegno : ore 9-9,30            התכנסותהתכנסותהתכנסותהתכנסות 
 

 Presiede la Dott.ssa Nadia Zeldes dell’ASSEI 

 Saluti  

 

I Sessione : ore 9,30-11,30 

Fonti per lo studio dell’ebraismo       מקורות לחקר היהודי�מקורות לחקר היהודי�מקורות לחקר היהודי�מקורות לחקר היהודי� 

 
Introduce e coordina    ר המושב הראשו.''יו  

 Prof. Shlomo Simonsohn - Tel Aviv University 
 

 Mariuccia Krasner - Tel Aviv University 

Padova nella seconda metà del 1300: gli inizi della 

comunità ebraica nella città  
   

 Stefania Roncolato – Università di Verona 

Consolidamento e strutturazione della cinquecentesca 

comunità ebraica di  Verona. Aspetti e stato della ricerca  
 

 Mauro Perani - Università di Bologna 

Un archivio su pietra da salvare: il progetto di 

pubblicazione del Corpus Epitaphiorum Hebraicorum 

Italiae (CEHI)  
 

 Shalva Weil – Hebrew University of Jerusalem 

Carlo Alberto Viterbo’s Visit to the Jews of Ethiopia 1936-7 
 

Dibattito e rinfrescoDibattito e rinfrescoDibattito e rinfrescoDibattito e rinfresco                דיו. וכיבוד קלדיו. וכיבוד קלדיו. וכיבוד קלדיו. וכיבוד קל    

 

 

 

II Sessione : ore 11,45-13,45 

La donna e l’amore                                     אהבהאהבהאהבהאהבהההההוווו    האשההאשההאשההאשה     
  

Introduce e coordina      ר המושב השני''יו  

 Prof. Moises Orfali – Bar Ilan University 

 

 Eli Gurfinkel – Bar Ilan University 
    עלו�עלו�עלו�עלו�    בחיבורבחיבורבחיבורבחיבור    האידיאליתהאידיאליתהאידיאליתהאידיאלית    האשההאשההאשההאשה    דמותדמותדמותדמות: : : : """"הנשי�הנשי�הנשי�הנשי�    שבחשבחשבחשבח""""

         ליאו�ליאו�ליאו�ליאו�    מסרמסרמסרמסר    יהודהיהודהיהודהיהודה    ב�ב�ב�ב�    דודדודדודדוד' ' ' ' רררר    שלשלשלשל    ומצונזרומצונזרומצונזרומצונזר
 

 Sandra Debenedetti Stow – Bar Ilan University 

La percezione del divino come entità femminile tra XII e XIII: 

damedis e  domedet , divina sapienza e divina presenza  
 

 Yaakov Mascetti – Bar Ilan University 

Dialogo e unione: il testo dei dialoghi d’amore di Leone 

Ebreo come luogo di dialettica e copulazione fra amore e 

cognizione  
 

 Marina Arbib – Herzliya Interdisciplinary Center 

�הההה    במאהבמאהבמאהבמאה    שהשהשהשההאהאהאהא    בתפיסתבתפיסתבתפיסתבתפיסת    דר�דר�דר�דר�    פורצתפורצתפורצתפורצת    רנדגררנדגררנדגררנדגר    פלורהפלורהפלורהפלורה���19191919     

 

 

 

 

 

 

Ore 13,4Ore 13,4Ore 13,4Ore 13,45555    pausa pranzopausa pranzopausa pranzopausa pranzo                Mהפסקת צהרייMהפסקת צהרייMהפסקת צהרייMהפסקת צהריי    

 



 

III sessione : ore 15,00-16,45 

Pensiero ebraico nel Medio Evo    הגות יהודית בימי הביניי�הגות יהודית בימי הביניי�הגות יהודית בימי הביניי�הגות יהודית בימי הביניי� 

 

Introduce e coordina   ר המושב השלישי''יו  

 Prof. Mauro Perani - Università di Bologna 
 

 Pinhas Roth – Hebrew University Jerusalem 

Re-writing Rashi: Sefer ha-Pardes in Medieval Italy  
 

 Lea Dovev – Bar Ilan University and Bezalel Academy  

Leonardo da Vinci on Holy Books and the Name of God: a 

Critical Dialogue with Cabbalist Infiltrations in 

Renaissance Culture  
 

 Isaac Hershkowitz – Bar Ilan University 

Rabbi Moshe Chaim Luzzatto and Sabbatianism: Innovative 

Insights Concerning a Concealed Connection  

 

Dibattito e rinfrescoDibattito e rinfrescoDibattito e rinfrescoDibattito e rinfresco                דיו. וכיבוד קלדיו. וכיבוד קלדיו. וכיבוד קלדיו. וכיבוד קל    

 

 

  

אשר נהרס , בכנס יוצג דגM של בית הכנסת היש. של ליבורנו

ל יעקב פריד הדגM  נבנה על ידי האדריכ. במלחמת העולM השניה

  .ר מאיר מגדלי"ומוצג באדיבות ד

  
 

  .הזמנה זו מהווה אישור כניסה לקמפוס האוניברסיטה

 

 

IV sessione :  ore17,00-19,00 

Ebrei e cristiani in epoca moderna  במודרנה במודרנה במודרנה במודרנהיהודי� ונוצרי�יהודי� ונוצרי�יהודי� ונוצרי�יהודי� ונוצרי�  

 

Introduce e coordina   ר המושב הרביעי''יו  

 Prof. Beniamin Arbel – Tel Aviv University 
 

 Katherine Aron-Beller – George Washington University 

Verbal Offences on the Piazze: Jews and the Modenese 

Inquisition 1603  
 

 Alex Grab - 

Jewish Education in Napoleonic Italy - the Case of the 

Ginnasio in Reggio Emilia  
 

 Davide Mano – Tel Aviv University 

“Sciattini” e “macellari” a Pitigliano nel periodo della prima 

emancipazione ebraica  
 

 Giuseppe Speciale – Università di Catania  

Giustizia per il cittadino italiano di origine ebraica? (1938-

2008)  
 
 

Dibattito e Dibattito e Dibattito e Dibattito e chiusura dei lavorichiusura dei lavorichiusura dei lavorichiusura dei lavori                                                    דיו. ונעילת הכנסדיו. ונעילת הכנסדיו. ונעילת הכנסדיו. ונעילת הכנס    
 
 

Durante la giornata di studi sarà presentato il modello 

della antica sinagoga di Livorno, distrutta durante la II 

guerra mondiale. Il modello, effettuato dall’arch. Yaakov 

Fried, è esposto per cortesia del Dott. Meir Migdali. 

 

Questo programma permette di accedere al Campus 

dell’Università di Tel Aviv 

 


