הפקולטה למשפטים

המחלקה לתולדות ישראל
ויהדות זמננו

תכנית תיגר למשפט עברי

”לחן ולכבוד צבי תפארה”
היסטוריה ,הגות והלכה
כנס לכבוד פרופ’ צבי זוהר

אולם פלדמן ( ,)301אוניברסיטת בר-אילן
יום שני ,י”ד בטבת תשע”ח 1 ,בינואר 2018
 10:00–09:30התכנסות וכיבוד קל

 16:00-14:30מושב שלישי :קהילות מזרח תיכוניות

 12:00-10:00מושב ראשון :הלכה וחברה

יו”ר :ד”ר גיא ברכה ,המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

יו”ר :ד”ר יעקב חבה ,אוניברסיטת בר-אילן

נחם אילן ,הקריה האקדמית אונו — קמפוס ירושלים

מראד פרג כנביא ציוני

ברכות:

בת ציון עראקי קלורמן ,האוניברסיטה הפתוחה ומכון בן צבי

פרופ’ מירי פאוסט ,רקטור האוניברסיטה
ד”ר שמעון אוחיון ,מנהל מרכז דהאן

אוריינות ,דת ומגיה :היהודים בחברה השבטית בתימן
ירון צור ,אוניברסיטת תל-אביב

הרהורים על טיפולוגיית היהודים :יהודי ההיכל

הרצאות:

חיים סעדון ,האוניברסיטה הפתוחה

אלימלך וסטרייך ,אוניברסיטת תל-אביב

מסורות אשכנזיות בכתובות א”י בתקופה המודרנית
נסים ליאון ,אוניברסיטת בר-אילן

הדת והלאומיות לרב אברהם כהן מספאקץ

 17:45-16:15מושב רביעי :תלמידיו בנושא רבנים ורבנות

חסידים ומתנגדים במחוזות תנועת התשובה החרדית מזרחית

יו”ר פרופ’ אדם פרזיגר ,המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

מנשה ענזי ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דוד קאפח ,המכללה האקדמית לחינוך ,תלפיות

הרבנות בעיראק במאה העשרים ושתיקת ההיסטוריונים
מיכל בן יעקב ,מכללת אפרתה

בנות פלטין של מלך :טעם החיים של נשים ספרדיות-
מזרחיות בא”י

מרא דאתרא – מושג שקם על יוצריו
יהודה מימרן ,אוניברסיטת בר-אילן

המתינות ומחיריה במשנתו והגותו של הרב יוסף משאש
דוד ביטון ,הקריה האקדמית אונו

בין רב מסורתי לציבור מסורתי

 12:15–12:00הפסקת קפה

ירון נעים ,אוניברסיטת בר-אילן

 13:30-12:15מושב שני :ציונות ,גיור והמרת דת
יו”ר :ד”ר שמעון אוחיון ,מנהל מרכז דהאן

השפעות קבליות בספר המנהגים הגדול של יהדות ג’רבא
‘ברית כהונה’

 18:00-17:45הפסקת קפה

חיים אמסלם ,יו"ר תנועת "עם שלם"

השבתם ליהדות של בני האנוסים בדורנו
לאה מקובצקי-בורנשטיין ,אוניברסיטת אריאל בשומרון

 19:15-18:00מושב חמישי :הגות ומודרניזציה
יו”ר :פרופ’ עמיחי רדזינר ,הפקולטה למשפטים

דרכי המאבק של רבני אסתאנבול ,איזמיר ושלוניקי במיסיון
הנוצרי

עידן ברייר ,אוניברסיטת בר-אילן

ירון הראל ,אוניברסיטת בר-אילן

ההיסטוריה המקראית בהגותו של הרב חיים דוד הלוי

השתדלותו של חכם רפאל קצין להשבתם של אנוסי משהד
ליהדות

שלום רצבי ,אוניברסיטת תל-אביב

 14:30-13:30ארוחת צהרים

המוטיבציה לחידוש ההלכה ולתמיכה בעשייה הציונית בהגותו
של הרב עזיאל
אדם פרזיגר ,אוניברסיטת בר-אילן

פולמוס הסמכת נשים לרבנות בארצות הברית והגדרתו מחדש
של מושג הרב

 19:15דברי סיכום :צבי זוהר
הכנס נערך
בשיתוף:
מכון בן-צבי לחקר
קהילות ישראל במזרח

המשרד
לשוויון חברתי

הקתדרה ע"ש
יקותיאל וחנה קליין
לתולדות הרבנות באירופה
בדורות האחרונים

הכניסה חופשית מותנית בהרשמה מראש
להרשמה :מרכז דהאן 03-5317959 ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת-גן
דוא"לdahan.center@biu.ac.il :

