
 ד"ר לוי יצחק קופר

 מלגת לודמר מפרויקט יהודי גליציה ובוקובינה

 2דו"ח התקדמות 

 

. Polinהגשתי את המאמר לשיפוט אקדמי לכתב העת . השלמתי את המאמר אודות תולדות השטריימל. 1
)אודות המאמר ראו נא  2020של כתב העת אשר יראה אור בשנת  33המאמר התקבל לפרסום ויופיע בכרך 

 :כותרת המאמר. בדו"ח הקודם(

Shtrayml: An Ethnographic Tale of Law and Ritualisation 

שאלות ותשובות מפוסקי גליציה ומפוסקי רוסיה העוסקות אספתי ושל המחקר, את השלב הבא התחלתי 
ברצוני להמשיך במחקר, אך בשלב זה אינני יודע מה  טרם ניגשתי לכתיבת המאמר.. בגזירות המלבושים

לשנה"ל הבאה כדי שאוכל המשך למלגה  אם יש אפשרות להגיש בקשההתחייבויותי לשנה"ל הבאה ) תהיינה
  .(להמשיך את המחקר, אשמח להגיש בקשה מסודרת

 

עבירה לשמה" נשאתי הרצאה ביוהנסבורג, דרא"פ, על " 2019בינואר  –כפי שדיווחתי בדו"ח הקודם . 2
בכתיבה התורנית בגליציה, וציינתי שבכוונתי להתקין הרצאה זו לכדי מאמר באנגלית )ראו נא בדו"ח הקודם(. 

הוזמנתי על ידי הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית להציג טיוטה של  2019עשיתי, ובמרץ כך 
" )ראו נא בצרופה לשמה עבירה ודוקטרינת, מתקתקות פצצות, האדם כבוד. כותרת ההרצאה היתה "המאמר

  כותרת זמנית של המאמר:. תכנית הסדנה למשפט העברי( –

Sins for the Sake of Heaven: Vigilante Heroes in Law and Lore 

 בשנה"ל הקרובה, אני מקווה שמאמר זה יראה אור בפרסום אקדמי.

 

לבין פעילותו של ר'  אפשרי בין החרם, וקשר כתבתי מאמר על חרם קראקא נגד החסידים משנת תקמ"ו .3
קלונימוס קלמן הלוי עפשטיין. המאמר הוגש לשיפוט בקובץ מחקרים העוסק במשנתו, אשר יצא לאור 

בכוונתי להגיש מאמר מתוקן, אשר יראה אור בקובץ . , והוחזר אלי לתיקוניםבהוצאות אוניברסיטת בר אילן
 .  וסיפורת, השפעה, הגות, ריההיסטו: ושמש מאורמתוכנן: המדובר אשר כותרו ה

 

, הוזמנתי על ידי הספרייה הלאומית של ישראל, לשאת הרצאה אודות חוברת צנומה שנדפסה 2019במרץ . 4
התקבשתי . החוברת כוללת את הדפוס הראשון של הזמר יה אכסוף. לבסוף 1849בבוקובינה בשנת תר"י 

 יאור זלמן מליאדי. על אודות שלחן ערוך הרב לר' שנ –בנושא אחר להרצות 

 אני מצפה להזדמנות נוספת להעביר את ההרצאה על החוברת מבוקובינה.

 

, אני עתיד לשאת הרצאה על סיפורי חסידים, בהשתלמות למורים בבית ספר הר הצופים 2019ביולי . 5
 במלבורן, אוסטרליה.

 

)נוסף על שלושת המאמרים שפרסמתי  The Jerusalem Postמאמרים בעתון סוף השבוע של  ארבעהפרסמתי . 6
פרויקט גליציה הסיוע שקיבלתי מ, תוך כדי ציון (ראו בדו"ח הקודם – במחצית הראשונה של השנה

 (. "בהמאמרים מצ)

וביום , 2019באוגוסט  9ביום ששי , 2019ביולי  12יום ששי הבא , אשר יופיע במתוכננים עוד שלושה מאמרים
  .(ם לא סופיים)תאריכי 2019בספטמבר  6ששי 


