
כינוס לכבוד הרב ד"ר משה עמאר

"והאיש משה""והאיש משה"

אוניברסיטת בר-אילן
הפקולטה למדעי היהדות

דמי השתתפות:  30 ₪  ניתן לשלם בכרטיסי אשראי

הוועדה האקדמית:   פרופ' אפרים חזן   פרופ' משה חלמיש   פרופ' שמעון שרביט   ד"ר שמעון אוחיון
ארגון:   גב' אורה קובלקובסקי   גב' מאיה פינקלשטיין

הפסקה    16:00-15:30

מושב שלישי: הלכה ומנהג   17:30-16:00
יו"ר: פרופ' בנימין בר-תקוה, אוניברסיטת בר-אילן  

פרופ' אלימלך וסטרייך, אוניברסיטת תל-אביב  
יחסי גומלין משפטיים בין רבני מרוקו לבין  

רבני ישראל  

פרופ' דניאל שפרבר, אוניברסיטת בר-אילן  
אופיים של כמה ממנהגי המגרב   

פרופ' יוסף שטרית, אוניברסיטת חיפה   
תלונות משפחה בפני בית הדין הרבני  

במוגאדור במאה העשרים   
 
 

הפסקה   18:00-17:30

19:30-18:00  מושב נעילה חגיגי
יו"ר: ד"ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן  

 
דברי ברכה: פרופ' משה קוה, נשיא האוניברסיטה 

  
פרופ' משה בר-אשר, האוניברסיטה העברית הרצאה: 

על מפעלו המדעי והתורני  
של הרב ד"ר משה עמאר    

 
דברים לסיום: הרב ד"ר משה עמאר

20:00        תוכנית אומנותית

דברי ברכה: מר רוברט אסרף,
נשיא המרכז לחקר יהדות מרוקו, פריז

קונצרט: התזמורת האנדלוסית הישראלית
מנצח: תום כהן

סולנים: אמיל זריהן, בנימין בוזגלו ויעקב אלקובי

התכנסות, רישום וכיבוד קל   10:00-09:00

11:00-10:00  מושב פתיחה
יו"ר: ד"ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן  

פרופ' יוסף מניס, רקטור האוניברסיטה דברי ברכה: 

הרצאת פתיחה: הראש"ל הרב שלמה עמאר שליט"א,
הרב הראשי לישראל     

הפסיקה ההלכתית של חכמי מרוקו  

13:00-11:00  מושב א: היסטוריה
יו"ר: פרופ' אליעזר בשן, אוניברסיטת בר-אילן  

פרופ' יוסף הקר, האוניברסיטה העברית     
אוספים פרטיים וספריות ציבוריות בשאלוניקי    

במאות ט"ז-י"ז  

פרופ' שמעון שוורצפוקס, אוניברסיטת בר אילן  
בעיות בהיסטוריוגרפיה של קהילות צפון אפריקה  

 
ד"ר לאה מקובצקי, אוניברסיטת בר-אילן     

והמכללה האקדמית יו"ש באריאל  
שבתאים ושבתאות בקהילת חלב  

   
פרופ' שלמה דשן, אוניברסיטת תל-אביב  

"אללה אכבר!" בפי יהודים בארצות ערב  

הפסקת צהריים  14:00-13:00

מושב ב: תפילה, שירה ופיוט   15:30-14:00
בר-אילן אוניברסיטת  שרביט,  שמעון  פרופ'  יו"ר:   

פרופ' משה חלמיש, אוניברסיטת בר-אילן  
פירושי התפילות הקבליים במרוקו  

פרופ' אפרים חזן, אוניברסיטת בר-אילן  
שדרי א"י באיגרותיו של ר' יעקב אבן-צור  

פרופ' אדוין סרוסי, האוניברסיטה העברית  
שירת הים: פתרון אפשרי לחידת הפירוש  

לר' יצחק בן יהודה אברבנאל  

יום שני, י"ז באדר ב' תשס"ח,  24 במרץ 2008, אוניברסיטת בר-אילן


