
ימים ראשון - שני, י"ט - כ' באדר תשס"ט,
15-16 במרץ 2009

הכנס נערך ע"י המוסדות הבאים:

03-5342621 פקס:   03-5317959 טל: 
dahan.center@mail.biu.ac.il מייל: 

המרכז לחברה, תרבות וחינוך 
במורשת יהדות ספרד
ע"ש אהרן ורחל דהאן

לשכת רב הקמפוס

מרכז שלמה מוסיוף לחקר הקבלה

מרכז אליישר,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

משרד החינוך והתרבות,
המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח

לפרטים והרשמה:

דמי השתתפות: 30 ₪
ניתן לשלם בכרטיסי אשראי



אונ' בן-גוריון בנגב, יום ראשון י"ט אדר 15 במרץ 

התכנסות, רישום וכיבוד קל  18:00-17:00

מושב פתיחה  20:00-18:00
יו"ר: פרופ' חביבה פדיה, אונ' בן גוריון בנגב  

ד"ר אבי אלקיים, ראש מרכז מוסיוף   דברי ברכה: 
לחקר הקבלה, אוניברסיטת בר-אילן  

מר יונתן מאיר, האוניברסיטה העברית הרצאות: 
האמת הנעדרת: ר' יוסף חיים והקבלה בא"י  

אונ' בר-אילן, אולם פלדמן )301( יום שני כ' אדר 16 במרץ

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

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

כב' הראשון-לציון הרב עובדיה יוסף שליט"א אורחי כבוד: 
הראש"ל הרב שלמה משה עמאר שליט"א,    

הרב הראשי לישראל  

פרופ' בנימין אברהמוב, דיקן הפקולטה   דברי ברכה: 
למדעי הרוח  

הרב שלמה שפר, רב הקמפוס  

מושב א: הלכה  13:00-11:00
יו"ר: הרב ד"ר משה עמאר, אונ' בר-אילן  

הרב ד"ר רצון ערוסי, אוניברסיטת בר-אילן  
עיונים בשו"ת חושן משפט של הבן איש חי  

פרופ' יוסף טובי, אוניברסיטת חיפה     
יהודי המזרח הרחוק בשו"ת 'רב פעלים'    

לרבי יוסף חיים  

ד"ר שמואל מונדני, אוניברסיטת בר-אילן  
מעמד חכמי אשכנז בפסיקת ה"בן איש חי"  

 
הרב עזרא בר-שלום, דיין בית הדין הגדול  

פסיקתו של ה"בן איש חי"  
     

הפסקת צהריים  13:30-13:00

מושב ב: סוגיות באגדה ובאתיקה   15:00-13:30
יו"ר: ד"ר יצחק יצחקי, משרד החינוך  

 
פרופ' שאול רגב, אוניברסיטת בר-אילן  
פרשנות האגדה של הרב יוסף חיים  

פרופ' צבי זוהר, אוניברסיטת בר-אילן  
פלפלים מעיר מלב"אר-לבטיו של הרב יוסף  
חיים בסוגיה מתחום האתיקה של העסקים  

  
ד"ר מיכאל גרוס, אוניברסיטת בר-אילן   

למה כתב ר יוסף חיים פירוש מקיף  
לאגדות בתלמוד?  

הסופר בלפור חקק, משרד החינוך  
משל של חכם  יוסף חיים  

הפסקה   15:30-15:00

מושב שלישי : קבלה, הגות ושירה   17:30-15:30
יו"ר: פרופ' דב שוורץ, אוניברסיטת בר-אילן  

ד"ר אבי אלקיים, אוניברסיטת בר-אילן  
דמותו של רשב"י או דעת תבונות  

פרופ' משה חלמיש, אוניברסיטת בר-אילן  
השפעת הקבלה על ההלכה אצל  

ר' יוסף חיים  

פרופ' חביבה פדיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב  
"הבן איש חי: שירה, מוזיקה ואקסטזה"  

18:00

תוכנית אומנותית:
שירים, שמחה והתפעלות

מוסיקה כוהלית בביצוע "אנסמבל היונה"

תוכנית אומנותית: )אולם מינץ(
שירתו של ה"בן איש חי"
בביצוע "אנסמבל היונה"


