
אביב וראש התכנית -צבי הוא פרופסור חבר בחוג לתרבות עברית באוניברסיטת תל-פרופ' ישי רוזן

 International) אביב. כמו כן הוא עומד בראש תכנית המוסמך לתלמידי חו"ל-לתלמוד באוניברסיטת תל

MA in Jewish Studies). צבי כתב את עבודת הדוקטור שלו 'טקס הסוטה בספרות התנאית: -רוזן

עיונים טקסטואליים ותיאורטיים' במכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן 

אביב )תשנ"ד( בהנחייתם של פרופ' עדי אופיר ופרופ' משה הלברטל. העבודה יצאה -באוניברסיטת תל

, מדרש ומגדר במסכת סוטה' )ירושלים: מאגנס, תשס"ח(. גרסה מעובדת כספר 'הטקס שלא היה: מקדש

 ,The Mishnaic Sotah Ritual: Temple, Gender and Midrash :של הספר פורסמה באנגלית

Leiden: Brill, 2012. 

צבי תלמוד ומדרש באוניברסיטת קליפורנייה בברקלי, ובשנת תשס"ה -לימד רוזן 2004–2003בשנים 

דוקטורט של מרכז סכוליון למדעי היהדות. בשנה זו -ברסיטה העברית בירושלים במלגת בתרשהה באוני

אביב. בשנת תשע"א הוא התקבל להיות -זכה במלגת אלון והתקבל להיות מרצה בכיר באוניברסיטת תל

 .פרופסור חבר בה

הזהויות המגדריות  צבי על טקס בדיקת הסוטה התנאי הובילה אותו לבחינת כינון-עבודת הדוקטור של רוזן

 ʻBilhah the :מקראית. הוא פרסם מאמרים אחדים בנושא, בהם-בספרות התנאית ובספרות הבתר

Temptress: The Testament of Reuben and the “Birth of Sexualityˮʼ, Jewish Quarterly 

Review 96 (2006): 65–94. כינון זהויות משאלות של מגדר ומיניות בספרות התלמודית עבר לדון ב

בעולם העתיק בכלל. נושא זה נבחן בייחוד במחקריו על הולדת המונח "יצר  (self) "ותפיסות של "עצמי

 Demonic Desires: Yetzer Hara and the הרע" בספרות היהודית הקדומה, והם סוכמו בספרו

Problem of Evil in Late Antiquity. נו מתאר משיכה מינית צבי כי "יצר הרע" אי-בספר זה טען רוזן

לטענתו היצר הוא  –וכי עניינו אינו שליטת התבונה בתשוקות במתכונת אפלטונית, כפי שסברו החוקרים 

דמון שהופנם לתוך האדם ויש לפרשו במסגרת תולדות הדמונולוגיה היהודית. תפקידו הוא להסביר את 

חטא, שרווחו בספרות הבית השני, משיכת האדם לחטא. חז"ל דחו את ההסברים הקוסמולוגיים למקור ה

ולפיכך נותרו עם היצר כהסבר יחיד. זהו המקור לפופולריות יוצאת הדופן של מונח זה בספרות חז"ל 

 .ובספרויות שאחריה

מחקריו על דמות האדם בספרות חז"ל זכו לתמצות בספר 'גוף ונפש בהגות היהודית העתיקה'. בעת 

ת של זהויות קולקטיביות. בהקשר זה הוא מתמקד בכינון צבי לבחון גם שאלו-האחרונה עבר רוזן

קטגוריית הגוי ביהדות העתיקה. בימים אלו הוא שוקד על מונוגרפיה בנושא עם פרופ' עדי אופיר. 

–ʻGoy: Toward A Genealogyʼ Dine Israel, 28 (2011) 69 ממצאים ראשוניים פורסמו במאמרם

122. 

( בנושא 'הטרמינולוגיה של מדרשי 41/09ן הלאומית למדע )צבי במלגת הקר-זכה רוזן 2009בשנת 

התנאים: לקראת לקסיקון הרמנויטי'. מחקר זה מבקש לבחון מחדש את אופיו הפרשני של המדרש דרך 

עיסוק במונחים המדרשיים עצמם. מחקריו על ההרמנויטיקה של מדרשי התנאים סוכמו במאמר 'מונחים 

ל מונחים מדרשיים', מדעי היהדות )בדפוס(. ראו גם אחרית הדבר ושברם: לקראת לכסיקון הרמנויטי ש

שכתב לספרו של דניאל בויארין "מדרש תנאים: אינטרטקסטואליות וקריאת המכילתא" )ירושלים 

צבי חוקר את המשנה בניסיון להבין את ייחודה ואת -(. נוסף על כך רוזן286–273תשע"א, עמ' 

י יגלה עפר מעיניך": משנת סוטה פרק ה ומדרשו של ר' עקיבה', מהפכנותה. דוגמה לכך היא מאמרו '"מ

, העוסק ביחס המורכב שבין משנה למדרש. סיכום של מחקריו עומד 33–1תרביץ עה )תשס"ו(, עמ' 

 .צבי-לצאת במבוא למשנה שהוא כותב במסגרת הסדרה 'בין המקרא למשנה' בהוצאת יד יצחק בן
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