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 דתשע" בתמוז' ד

2.7.14 
 

 קורות חיים

 

 

 בנוביץ פרופ' משה

   16/10רח' ישראל אלדד 

  93399   ירושלים 

  02-6731417 טלפון: 

 

 

 פנסילבניה, ארה"ב, בפיטסבורג, 16.10.62נולד  :   פרטים אישיים

 3נשוי +               

 

 קות,, שפות שמיות עתיMagna Cum Laudeב"א,               :השכלה

 .1983אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק,                          

 

 .1987מ"א בהצטיינות, מקרא, האוניברסיטה העברית,          

 

 .1987אילן, -מ"א בהצטיינות, תלמוד, אוניברסיטת בר        

 עבודת גמר: "נוסח פרק שבועות שתים בתרא בבבלי:          

 רתית עם מבוא", בהדרכת פרופ' צ"אמהדורה ביקו         

 שטיינפלד ופרופ' ש"י פרידמן.          

  

 דוקטור לפילוסופיה, תלמוד, בית המדרש לרבנים         

 . דיסרטציה: "פירוש מדעי לפרק1993באמריקה,           

 שבועות שתים בתרא בבבלי" בהדרכת פרופ' ש"י פרידמן.          

 

 לתלמוד, מכון שכטר ללימודי היהדות רפרופסו     :  תעסוקה

פרופסור , 1997-2002, מרצה בכיר 19971993-מרצה )  

 (2010-פרופסור מן המניין מ, 2002-2010 חבר

                          

 2004פרופסור חבר אורח, בית המדרש לרבנים באמריקה,   

 

, דיקן בפועל, ביה"ס לרבנות, מכון שכטר ללימודי היהדות  
2000  

   

 1996-1997סגן דיקן, מכון שכטר ללימודי היהדות,   

 

 1991-1994מרצה לתלמוד, אוניברסיטת חיפה,                          
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 :פרסים ומלגות

          Phi Beta Kappa          ,1982 . 

 .1985אילן, -תלמוד, ברפרס מחלקתי ב                              

 .1986אילן, -פרס ע"ש שאול ויהודית ליברמן, בר              

 .1988פרס ע"ש פינקלשטיין בתלמוד, ביהמ"ד לרבנים באמריקה,               

                    Revson Fellowship           ,1987-1989 . 

                    Lieberman Fellowship            ,1989-1991. 

                   National Foundation for Jewish Culture Fellowship            ,1991-1992. 

                         Memorial Foundation for Jewish Culture Fellowship      ,1992-1993. 

Memorial Foundation Post-Doctoral Fellowship                                   ,1994-1995  . 

             Harry Starr Fellowship in Jewish Studies, Harvard University ,2007. 

 :הרצאות

 

"קוים לדמותה של תורת בבל בתוספתא כפשוטה", הרצאה בכנס לציון יום 

השנה העשרים לפטירתו של הגר"ש ליברמן ז"ל, מכון שכטר ללימודי היהדות, 

 ירושלים, ניסן תשס"ג.

 

קריאת שמע ותלמוד תורה בפירושים וחידושים בירושלמי של פרופסור לוי "

ם השנה החמישים לפטירתו של הרב גינצבורג", הרצאה בכנס לציון יו

הפרופסור לוי גינצבורג ז"ל, מכון שכטר ללימודי היהדות, ירושלים, אדר 

 תשס"ד.

 

להיסטוריה, מרכז  29-"ניסוך המים בחג ושמחת בית השואבה", הרצאה בכנס ה

 זלמן שזר, ירושלים, ניסן תשס"ה.

 
“The Hasmonean Hanukkah as a Turning Point in the Development of the  

Ritual of Tabernacles”, Harry Starr Fellowship seminar, Center for Jewish  

Studies, Harvard University, 22 February 2007. 

 

“„Drink thy wine with a merry heart, for God now accepteth thy works‟  

(Ecclesiastes 9:7): Alcohol in Jewish Ritual”, lecture at the Center for the  

Study of World Religions, Harvard Divinity School, Harvard University,  

1 March 2007. 

 

ברכות לפני הסעודה בהלכה הכיתתית ובהלכה התנאית", סדנת חיפה השביעית "

 לחקר מגילות מדבר יהודה, אייר תשס"ח.

 
"Booths on the Roof of the Parvar and Branches on the Roof of the Stoa: 

Echoes of an Early Halakhah in the Temple Scroll and Mishnah Sukkah", 

paper delivered at the Conference of the Jesselsohn Epigraphic Center for 

Jewish History, Bar Ilan University, 29 May 2008. 

 

"מרים בת בלגה במקדש: סמל, דמות או תבנית", האשה והמקדש: כנס לזכר חנה 

 ספראי ז"ל , היברו יוניון קולג', אדר ב' תשע"א.

 

שה קניין ממושך", הכנס השנתי של המחלקה "חזקת שלוש שנים בקרקעות כמע

 לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן, ט' בתמוז תשע"ג.
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שימת פרסומיםר  

 

 :ספרים

 
 Kol Nidre: Studies in the Development of Rabbinic Votive                                                                                                   

Institutions (Brown Judaic Studies 315), Scholars Press, 

Atlanta GA, 1998. 

 

מהדורה  –פרק שבועות שתים בתרא: בבלי שבועות פרק שלישי 

 בהוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה, ,מדעית וביאור מקיף

 ירושלים וניו יורק תשס"ג.

 

ק ראשון מן ברכות פרתלמוד האיגוד: מאימתי קורין את שמע: 

בהוצאת האיגוד , התלמוד הבבלי עם פרשנות על דרך המחקר

 ירושלים תשס"ו.לפרשנות התלמוד, 

 

ופרק  : סוכה פרק רביעיוהחליל תלמוד האיגוד: לולב וערבה

בהוצאת , מן התלמוד הבבלי עם פרשנות על דרך המחקרחמישי 

 .ירושלים תשע"ג, , ירושליםהאיגוד לפרשנות התלמוד

 

מן התלמוד  יששפרק  ברכות: כיצד מברכיןיגוד: תלמוד הא

בהוצאת האיגוד לפרשנות , הבבלי עם פרשנות על דרך המחקר

 ., בדפוסהתלמוד, ירושלים

 

 

 ספרים )עריכה(: 

   

, מאת זעקת דלות: פתרונות הלכתיים לבעיית העגונות בימינו

מוניק זיסקינד גולדברג ודיאנה וילה, בערכית דוד גולינקין, 

בהוצאת מכון שכטר למדעי לואיס ומשה בנוביץ, שמואל 

 ירושלים תשס"ו.היהדות, 

 

שמא  תורה לשמה: מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור

, מרדכי דוד גולינקין, משה בנוביץבעריכת , יהודה פרידמן

בהוצאת מכון , עקיבא פרידמן, מנחם שמלצר ודניאל שפרבר

אמריקה, שכטר למדעי היהדות, בית המדרש לרבנים ב

 .ירושלים תשס"חאילן, -ואוניברסיטת בר

 

 

 :ופרקים בספרים מאמרים

 

ערכים משותפים, מקורות "הצדק במקורות יהודיים", בתוך: 

 דתית המתואמת בישראל,-בהוצאת המועצה הבין ,שונים

 . 37-50ירושלים תשנ"ט, עמ'
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עטרה לחיים: מחקרים בספרות התלמודית "עדי ממונות", בתוך: 

ירושלים בהוצאת מגנס, , ת לכבוד פרופ' ח"ז דימיטרובסקיוהרבני

 .28-49תש"ס, עמ' 

 
“Your Neighbor is like yourself: A Broad Generalization with  

Regard to the Torah”, in A Holy People: Jewish and Christian  

Perspectives on Religious Communal Identity (ed. Marcel  

Poorthuis and Joshua Schwartz), Brill, Leiden and Boston  

2006, pp. 127-146. 

 

בימי  "'עד דכליא ריגלא דתרמודאי': נר חנוכה בארץ ישראל

תורה לשמה: מחקרים במדעי בתוך:  התנאים והאמוראים",

)בעריכת ד' גולינקין  היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן

בהוצאת מכון שכטר למדעי היהדות, בית המדרש  ואחרים(,

ירושלים תשס"ח, עמ'  לרבנים באמריקה ואוניברסיטת בר אילן,

39-78. 

 

כבוד ספר היובל לתפארת לישראל: בתוך: "מוקצה למצוה",   

, בהוצאת בית המדרש ()בעריכת י' רוט ואחרים ישראל פרנצוס

 .69-181לרבנים באמריקה, תש"ע, עמ' 

 

"Booths on the Roof of the Parvar and Branches on the Roof 

of the Stoa: Echoes of an Early Halakhah in the Temple Scroll 

and Mishnah Sukkah", in Halakhah in Light of Epigraphy (ed. 

A. I. Baumgarten et al.), Goettingen 2011, pp. 17-26.  

 

"Miriam bat Bilgah in the Temple: Self, Symbol, Substitute or 

Stereotype?", in Introduction to Seder Qodashim: A Feminist 

Commentary on the Babylonian Talmud V, Tuebingen 2012, 

pp. 57-69. 

 

כתבור בהרים: ספר היובל ליוסף "החליל המכה לפני המזבח", 

 .41-21, אלון שבות תשע"ג, עמ' תבורי

 

 

 :עתבכתבי ים מאמר

 
“Transferred Sugyot in the Palestinian Talmud: The Case of 

Nedarim 3:2 and    Shevuot 3:8”, Proceedings of the 

American Academy for Jewish Research, volume lix (1994), 

pp. 11-57. 

 

 סידרא"שני ענפי הנוסח של פרק שבועות שתים בתרא בבבלי", 

 .5-38(, עמ' י )תשנ"ד

 

"נדר האיסור בימי הבית השני ובספרות התנאים: מוצאו 

 .203-228סד )תשנ"ה(, עמ'  תרביץומשמעו", 
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 .5-25יב )תשנ"ו(, עמ'  סידרא"כל כינויי נדרים", 

 

"נדר הקרבן וכתובות הגלוסקמא משכונת ארנונה בירושלים", 

 .177-179)תשס"ב(, עמ'  104קתדרה 

 

 .5-40סח )תשס"ג(, עמ'  ציוןנוכה", "הורדוס וח        

 
“The Political Candidate in the Fifth Satire of Persius, lines 

176-179: A Slave to Ambition or to Foreign Religion?”, 

Scripta Classica Israelica 23 (2004), pp. 57-62. 

       

 פרטינקס  'בשעת חירום שנו': מעשהו הראשון של הקיסר "      

 יט )תשס"ד(, סידרא לספירה( ועקבותיו בהלכה התנאית",  193) 

 .7-23עמ'  

 

 עד )תשס"ה(,   תרביץ", "על שעות סכנה בארץ ישראל ובבל      

 .20-5עמ'       

 

 "שינון: קריאת שמע במשנתו של רבי שמעון בר יוחאי",       

  .25-56(, עמ' ה)תשס"  כסידרא   

 
“Time-Triggered Positive Commandments as Conversation  

Pieces”, Hebrew Union College Annual  78 (2007), pp. 45-90.  

 

 מגילות"ברכות לפני הסעודה בימי הבית השני ובהלכה התנאית", 

 .96-81, עמ' (תש"ע) ט-ח

 

 כה -כד סידרא"'ילך אצל חכם': היתר נדרים והיתר מצוות", 

 .69-49, עמ' ()תש"ע

 
 

 :ים בכתבי עתביקורת ספר
 

          “Jewish Legal Writings by Women: A Response”, Nashim 2  

               (1999), pp. 146-160.    

 

          Review of A Lifetime Companion to the Laws of Jewish  

          Family Life, by Deena R. Zimmerman, and Man and Woman:  

          Guidance for Newlyweds, by Eliashiv Knohl, Nashim 12  

          (2006), pp. 309-329. 
 

:שפיטים באינטרנט-פרסומים לא  

 

 
"A Monthly Encounter with the Shekhinah", Faculty Forum, 

Schechter Institute of Jewish Studies website, 

www.schechter.ac.il, June 2004. 
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"Nature and Jewish Religion: Thoughts for Hanukkah", 

Faculty Forum, Schechter Institute of Jewish Studies 

website, www.schechter.ac.il, December 2004. 

 

"Which Came First – the Hametz or the Matzah?",  Faculty 

Forum, Schechter Institute of Jewish Studies website, 

www.schechter.ac.il, April 2005. 

 

החמץ או המצה?", בימת הפקולטה, אתר  –"מה בא קודם 

 .www.schechter.ac.il  ,5.5.05מכון שכטר למדעי היהדות,

 

"תיקון עולם ותיקון הנפש", בימת הפקולטה, אתר מכון שכטר 

 .www.schechter.ac.il ,19.9.05למדעי היהדות, 
 

"Repairing the World, Repairing the Soul", Faculty Forum, 

Schechter Institute of Jewish Studies website, 

www.schechter.ac.il, September 2005. 

 

"חנוכה כחג קורת הגג", בימת הפקולטה, אתר מכון שכטר 

 .www.schechter.ac.il ,26.12.05למדעי היהדות, 

 

ונאמר לפניו שירה חדשה", בימת  –יות "מתיאטרון לאותנט

הפקולטה, אתר מכון שכטר למדעי היהדות, 

www.schechter.ac.il ,10.4.06. 

 
"Hanukkah: Holiday of Hearth and Home", Faculty Forum, 

Schechter Institute of Jewish Studies website, 

www.schechter.ac.il, December 2007. 

 

השכינה", בימת הפקולטה, אתר מכון שכטר  "מפגש חודשי עם

 .www.schechter.ac.il ,8.1.08למדעי היהדות, 

 

"יום הכיפורים: היפוכו של יום הדין", בימת הפקולטה, אתר 

 2.10.08מכון שכטר למדעי היהדות, 

 
"Yom Kippur: Day of No Justice", Faculty Forum, Schechter 

Institute of Jewish Studies website, October 2008. . 

 

"Worshipping the Creator", Faculty Forum, Schechter 

Institute of Jewish Studies website, September 2009. 

 

"עבודת הבורא", בימת הפקולטה, אתר מכון שכטר למדעי 

 10.9.09היהדות, 

 

"ארבע כוסות: דרך לחירות", בימת הפקולטה, אתר מכון 

 .25.3.10היהדות,  שכטר למדעי
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"Four Cups of Wine: A Path to Freedom", Faculty Forum, 

Schechter Institute of Jewish Studies website, March 2010. 

 

"Ascribing New Meaning to Hanukkah after the Destruction 

of the Temple", Faculty Forum, Schechter Institute of Jewish 

Studies website, December 2010. 


