
הקתדרה ע"ש הרש"ר הירש לחקר תנועת תורה עם דרך ארץ
המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי

החוג הרב תחומי למדעי היהדות 

כנס בינלאומי
הרב ד"ר דוד צבי הופמן )1843 - 1921(

חוקר, פרשן, פוסק הלכה, מנהיג
יום שני ר"ח שבט תשפ"ב – 3 בינואר 2022

התכנסות             08:00

דברי ברכה       08:30

יו"ר: פרופ’ אדם פרזיגר, ראש הקתדרה על שם הרש"ר הירש
המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי

פרופ’ שמואל רפאל, דיקן, הפקולטה למדעי היהדות

פרופ’ עמנואל פרידהיים, ראש המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע”ש ישראל וגולדה קושיצקי

פרופ’ יגאל לוין, ראש החוג הרב תחומי למדעי היהדות 

מושב ראשון: הופמן כמנהיג והוגה אורתודוקסי    11:00 - 09:00

יו”ר: טובה גנזל

יעקב קולר, אוניברסיטת בר-אילן
הויכוח של הופמן עם גוסטף דלמן 1886 )א(

משה באומל, אוניברסיטת באזל
המסע של הופמן מפטריוטיות גרמנית לציונות מודרנית )א(

עמנואל בלוך, בית הספר למשפטים ברקלי
יחסו של הופמן לנוצרים ולנצרות )א(

מאיר הילדסהיימר, אוניברסיטת בר-אילן
הפולמוס סביב הספר ‘מר שמואל’ )ע(

מושב שני: הופמן כחוקר ופרשן   13:30 – 11:30

יו”ר: אפרים חמיאל

מיכל בר-אשר סיגל, אוניברסיטת בן-גוריון, ואבי שמידמן, אוניברסיטת בר-אילן 
מדרש תנאים ופרויקט שחזור המכילתא לדברים של הרד”צ הופמן )א(

אלכסנדר דובראו, אוניברסיטת טיבינגן
הגישה הפרשנית של הרד”צ הופמן והשלכותיה )א(

יהונתן יעקבס, אוניברסיטת בר-אילן
יחסו של הרד”צ הופמן למתח בין הפשט לדרש כמשתקף מיחסו לפירוש רשב”ם לתורה )ע(

 קארלה זולצבך, חוקרת עצמאית
האם הויכוח בין הירש להופמן )1873( עדיין רלוונטי? )א(

מושב שלישי: הופמן כפוסק הלכה   16:30 – 14:30

יו”ר: דבורה עברון

טמש בירו, אוניברסיטת אטווש לוראנד ובית המדרש לרבנים – האוניברסיטה ללימודי היהדות בהונגריה
הופמן כגיבור פוסקי הנאולוגיה בהונגריה )א(

אלי פישר, אוניברסיטת תל אביב, וטובה גנזל, אוניברסיטת בר-אילן
מבט חדש על התפתחותו של הרד”צ הופמן כפוסק הלכה )א(

רפאל קרויזר, אוניברסיטת תל אביב
חדשנות לצורך שמרנות בתשובות הרד”צ הופמן בהלכות גיטין )ע(

י. י. קמחי, אוניברסיטת הרווארד 
זכותן של נשים בגרמניה הפוסט-מונרכית להצביע ולהיבחר לפי הרד"צ הופמן )א(

דברי ברכה    16:45

פרופ’ אמנון אלבק, רקטור האוניברסיטה, אוניברסיטת בר-אילן

 

מושב רביעי: מורשת הופמן   19:00 – 17:00

יו”ר: רונית עיר-שי

שלמה הופמן, חוקר עצמאי
“אחוז בזה וגם מזה אל תנח ידך” – יחס הרד”צ הופמן אל שיטת הפלפול )ע( 

לורנס קפלן, אוניברסיטת מקגיל
בית מדרשם של ר’ ישמעאל ור’ עקיבא: התחדשות והרחבה )א(

ארי ברגמן, ישיבה אוניברסיטה
הופמן והלוי: בין חקירה להלכה )א(

אדם פרזיגר, אוניברסיטת בר-אילן
ה”רבינר דוקטור” דוד צבי הופמן כאב טיפוס ל”רב דוקטור” אורתודוקסי )ע(

......................................................................................................................................................................................................

האירוע יתקיים באולם בק, בנין 410 )בנין הפקולטה למדעי היהדות ע"ש רפפורט(, אוניברסיטת בר-אילן –
כניסה בקומת קרקע מול עמדת הקפה.

ההרצאות יתקיימו בעברית )ע( או באנגלית )א(

הכניסה על פי כללי התו הירוק

rdzh.conference@gmail.com : כתובת אי-מייל לבירורים

הועדה המארגנת: עמנואל בלוך, טובה גנזל, אלי פישר, אדם פרזיגר 
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