
מרכז דהאן
קהילות ישראל במזרח ובמערב

אוניברסיטת בר-אילן המחלקה למחשבת ישראל

כנס בינלאומי

הגאון מוילנא 
הגותו והשפעתו לדורות
לרגל 300 שנה להולדתו

יום שני, ט' בטבת תש"ף, 6 בינואר 2020 
אולם פלדמן )301(, אוניברסיטת בר-אילן

חברי ועדת ההיגוי של הכינוס:
פרופ׳ משה אידל, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ׳ יוסף ריבלין, אוניברסיטת בר-אילן 
פרופ׳ תמר רוס, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ׳ חנוך בן פזי, אוניברסיטת בר-אילן
ד״ר אריה מורגנשטרן, מרכז שלם ירושלים

ד״ר רפאל שוח"ט, אוניברסיטת בר-אילן ואוניברסיטת אריאל
ד״ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן

                
מספר המקומות מוגבל

דמי השתתפות 20 ₪ בתשלום מראש 
הכניסה לסטודנטים ללא תשלום 

בהרשמה מראש

להרשמה: 
מרכז דהאן, 03-5317959

אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 
Dahan.center@biu.ac.il :מייל

הכנס בחסות הקרן הישראלית למדעים



התכנסות וכיבוד קל    10:00-09:30

מושב פתיחה   12:00-10:00
יו"ר: ד"ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן אוניברסיטת בר-אילן 

ברכות: 
מר ראובן ריבלין, נשיא מדינת ישראל

הרב רפי פרץ, שר החינוך
מר אברהם דובדבני, יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית 

פרופ' מירי פאוסט, רקטור אוניברסיטת בר-אילן

הרצאות:           
פרופ' משה אידל, האוניברסיטה העברית בירושלים 

עוד על ר‘ מנחם מנדל משקלוב ור’ אברהם אבולעפיה
ד״ר רפאל שוח”ט, אוניברסיטת בר-אילן ואוניברסיטת אריאל

השימוש בכתבי יד של הגר”א להבנת הגותו
ד״ר אליעזר באומגרטן, אוניברסיטת חיפה 

חכמה ודבקות – על גבולות בית המדרש על פי הגר”א

הפסקת קפה    12:30-12:00 

מושב שני: היסטוריה   14:00-12:30

יו"ר: פרופ' ירון הראל, אוניברסיטת בר-אילן

ד״ר אריה מורגנשטרן, מרכז שלם ירושלים
מתנועת חזון ציון ועד קול התור - מסורת משפחת ריבלין על שליחותו 

המשיחית של הגר”א לאור מקורות הסטוריים חדשים
ד״ר ביטי רואי, מכון שכטר ומכון שלום הרטמן

פתח אליהו: עיונים בשרשי המחלוקת שבין הגאון מוילנא לחסידות
פרופ' עדה רפפורט-אלברט, אוניברסיטת קולג׳ לונדון

From ’Mitnaged‘ to ’Litvak‘: On the Dynamics of a Polemical Tag

הפסקת צהריים     15:00-14:00

מושב שלישי: השפעת הגר”א      16:30-15:00
יו"ר: הרב יחיאל וסרמן, ראש המערך לשירותים רוחניים, ההסתדרות הציונית העולמית

ד״ר צחי הרשקוביץ, אוניברסיטת בר-אילן
גורל הגר”א - עיון מחדש

פרופ' אלן נדלר, אוניברסיטת דרו 
From Spinoza and the Besht to the Gaon: 
Romantic Misreadings of their Legacies

פרופ' שלמה זלמן הבלין, אוניברסיטת בר-אילן
השפעת הגר”א על ההלכה

הפסקה      17:00-16:30

מושב רביעי: קבלה והגות    19:00-17:00

יו"ר: פרופ' חנוך בן פזי, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' ג’פרי וולף, אוניברסיטת בר-אילן

הגר”א במשנתו של הרב דוב יוסף סולובייצ’יק
פרופ' אלן בריל, אוניברסיטת סאטן הול 

Riding the Waves of Suffering: The Gra on Rabbah Bar Bar Hanna
פרופ' בנימין בראון, האוניברסיטה העברית בירושלים

הדי פילוסופיה פוליטית מודרנית בביאור הגר”א לתנ”ך
פרופ' יוסף ריבלין, אוניברסיטת בר-אילן

שילוב מגמתי של יסודות גאולה תלמודיים בפרשנות הגר”א למקרא

קטעי מוסיקה ישולבו בין הרצאות הכנס


