
היבטים חדשים של הנוסח והלשון של

מגילות מדבר יהודה
הכינוס הבין־לאומי השמיני של הסדנה לחקר לשון המגילות וספר בן סירא ותחומים סמוכים

סדנת מחקר של הקרן הלאומית למדע 

בבית האקדמיה ללשון העברית, קריית האוניברסיטה, גבעת רם, ירושלים
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יו"ר משה בר־אשר, האקדמיה ללשון העברית והאוניברסיטה העברית | שמואל פסברג, האקדמיה ללשון העברית והאוניברסיטה 
העברית: מגמות ושיטות בחקר העברית של קומראן )אנג׳(

יו"ר מנחם קיסטר, האקדמיה ללשון העברית והאוניברסיטה העברית | יאן יוסטן, אוניברסיטת אוקספורד: ניתוח לקסיקוגרפי 
דיאכרוני של השם ׳חצות׳ והפועל ׳פשט׳ | שמא יהודה פרידמן, האקדמיה ללשון העברית, JTS ואוניברסיטת בר־אילן: השורש 

סר"ק בעברית ובארמית — לפתרון ׳שורייקי סומקי׳ בתלמוד הבבלי

יו"ר דבורה דימנט, אוניברסיטת חיפה | עמנואל טוב, האוניברסיטה העברית: מנהגי הכתיב של נוסחי המקרא )אנג׳( | טקמיצו מוראוקה, 
אוניברסיטת ליידן: סוגיות בתחביר לשון המגילות )אנג׳( | חנן אריאל, האוניברסיטה העברית: עיוני סמנטיקה במגילות קומראן | 
חיים דיהי, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב: בחינה מחודשת בשלוש השוואות פילולוגיות בין העברית המקראית לעברית של בן סירא

יו"ר שטפן שורש, אוניברסיטת האלה־ויטנברג | אלישע קימרון, האקדמיה ללשון העברית ואוניברסיטת בן־גוריון בנגב: המנון המנהיג 
במגילת ההודיות ובמקבילות | סטיבן פראד, אוניברסיטת יל: השם ׳אמת׳ במגילות מדבר יהודה )אנג׳( | אדוארד קוק, האוניברסיטה 

הקתולית, וושינגטון: הנוכחות הארמית בלשון המשנה — דרך שאילה או התערבות? )אנג׳( | אינגו קוטסיפר, האקדמיה למדעים 
בגטינגן: המילון של מגילות מדבר יהודה — כמה עיונים מן העבודה במפעל המילון ללשון קומראן שבגטינגן )אנג׳(

מפעל פרסום המגילות DJD, יו"ר אהרן ממן | דבורה דימנט, אוניברסיטת חיפה: שישים שנה של פרסום מגילות מדבר יהודה — 
 מבט על הסדרה DJD )אנג׳( | נועם מזרחי, אוניברסיטת תל אביב: סדרת DJD והמחקר הבלשני של העברית הקדומה | 

עמנואל טוב, האוניברסיטה העברית: תגובה

יו"ר פייר ון הקה, האוניברסיטה הקתולית, לובן | אורי מור, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב וסמדר כהן, האקדמיה ללשון העברית 
ואוניברסיטת תל אביב: צייני הגוף בעברית של הבית השני | אריק ריימונד, אוניברסיטת יל: פעלים מגזרת הכפולים בספר 

 בן סירא )אנג׳( | כריסטיאן שטאדל, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב: על השימוש במיליות ׳גם׳ ו׳אף׳ בעברית של קומראן )אנג׳( | 
נועם מזרחי, אוניברסיטת תל אביב: מחזור הברכות בשיר עולת השבת השישית — נוסח, לשון וליטורגיה )אנג׳(

יו"ר אליצור בר־אשר סיגל, האוניברסיטה העברית | פייר ון הקה, האוניברסיטה הקתולית, לובן: לשון מגילת ההודיות בגישת 
בלשנות קורפוס )אנג׳( | ז'אן־סבסטיאן ריי, אוניברסיטת לורן: הערות על תולדות הטקסט העברי של כ"י ב של ספר בן סירא )אנג׳( | 

דן משילה, אוניברסיטת מקמסטר: העברית של ספר היובלים בקומראן )אנג׳( | גרגור גייגר, בית הספר הפרנציסקני למקרא, 
ירושלים: צורת וקטל בלשון המגילות )אנג׳(

יו"ר גבריאל בירנבאום, האקדמיה ללשון העברית | אסתר הבר, האקדמיה ללשון העברית ואוניברסיטת בר־אילן: משפטי הייחוד 
במגילות מדבר יהודה | דבורה דימנט, אוניברסיטת חיפה: בין ארמית לעברית בספר טוביה )אנג׳(

מושב חגיגי באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים: מגילות מדבר יהודה במפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית 
יו"ר שמואל פסברג, האקדמיה ללשון העברית והאוניברסיטה העברית | מרדכי מישור, האקדמיה ללשון העברית: שילוב המגילות 

במילון ההיסטורי — הצעדים הראשונים | אלכסיי )אליהו( יודיצקי, האקדמיה ללשון העברית: לקראת סיום התקנת מגילות מדבר 
יהודה במפעל המילון ההיסטורי | בנימין אליצור, האקדמיה ללשון העברית: סיכום

יו"ר אורי מור, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב | גרי רנדסבורג, אוניברסיטת רטגרס: ארמאיזמים בהמנון ממגילת ההודיות )אנג׳( | 
קן פנר, אוניברסיטת סנט פרנסיס חוויאר: משמעות צורות הפועל המפורשות )עבר ועתיד( בעברית של מגילות מדבר יהודה )אנג׳( | 

משה מורגנשטרן, אוניברסיטת תל אביב: השפעות ארמיות סמויות וגלויות בתקופת הבית השני )אנג׳(

יו"ר גרי רנדסבורג, אוניברסיטת רטגרס | אהרן הורנקול, אוניברסיטת קיימברידג': העברית המקראית לעומת 
העברית הלא־מקראית במגילות מדבר יהודה — הערות מנקודת המבט של טקסטים משוכתבים של המקרא )אנג׳( | 

ויליאם שנידווינד, UCLA: לשון וזהות הקבוצה במגילות מדבר יהודה: הטיעונים לקיומה של עברית איסיית )אנג׳(

מפעל ההדרת המגילות של אלישע קימרון, יו"ר יאן יוסטן, אוניברסיטת אוקספורד | מנחם קיסטר, האקדמיה ללשון העברית 
והאוניברסיטה העברית: על מהדורתו החדשה של אלישע קימרון ובשוליה | ורד נעם, אוניברסיטת תל אביב: כמה הערות חדשות 

על מקצת מעשי התורה | אלישע קימרון, האקדמיה ללשון העברית ואוניברסיטת בן־גוריון בנגב: תגובה

יו"ר עפרה תירוש־בקר, האקדמיה ללשון העברית והאוניברסיטה העברית | שטפן שורש, אוניברסיטת האלה־ויטנברג: 
לשון חדשה במציאות עתיקה – העברית השומרונית המאוחרת )אנג׳( | משה בר־אשר, האקדמיה ללשון העברית והאוניברסיטה 

העברית: על כמה לשונות בשתיים ממגילות מדבר יהודה
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New Aspects of the Texts and Language of the Dead Sea Scrolls
The Eighth International Symposium on the Hebrew of the Dead Sea Scrolls and Ben Sira and Related Fields

Research Workshop of the Israel Science Foundation

מרכז אליעזר בן־יהודה לחקר תולדות הלשון העברית
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