
ערב פתיחה חגיגי
יום ראשון, ב' בשבט תשע"ז, 29 בינואר 2017

אודיטוריום, בניין מוסיקה )1005(, אוניברסיטת בר-אילן

18:30-19:00  התכנסות וכיבוד קל

19:00  דברי ברכה
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, נשיא האוניברסיטה

פרופ' מרים פאוסט, רקטור האוניברסיטה

פרופ' אליהו עסיס, דיקן הפקולטה למדעי היהדות

ד"ר אבי אלקיים, ראש המחלקה למחשבת ישראל

הפקולטה למדעי היהדות
המחלקה למחשבת ישראל

כנס החוגים 
למחשבת 

ישראל 
ימי ראשון-שני, ב'–ג' בשבט תשע"ז

29–30 בינואר 2017

פרטים והרשמה:
המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בר-אילן.  עינת צוקרמן 03.5318421 / 03.5318257 

Jewish-Philosophy.Dept@biu.ac.il   eynat.zuckerman@biu.ac.il  מייל

עורכי הכנס: 
ד"ר אבי אלקיים וד"ר אוריאל ברק 

21:00  תכנית אמנותית 
"דרכים" 

מארק אליהו - קמנצ'ה ובגלמה. 
אמן אורח: אלדד ציטרין - פסנתר 

וקלידים. 

הכנס מתקיים בחסות קרן מ.ג. לוין 

יום שני, ג' בשבט תשע"ז, 30 בינואר 2017
בניין הרב יעקובוביץ )רוח-1002(, אוניברסיטת בר-אילן

10:00-11:30מושבים

הגות יהודית בעת העתיקה
חדר 305 

יו"ר: מיכל בר-אשר סיגל

אלעד פילר
המראה האלוהי המשולש אצל 

פילון והשילוש הנוצרי

עדיאל קדרי
משנת הסיום של מסכת עדויות 

- פרק בתולדות המחשבה 
המשיחית?

מיכאל שניידר
זוהרו של אדם הראשון 

קדמוניות המקרא׳ב׳
 

קבלה חזותית
חדר 202 

יו"ר: ציפי קויפמן

יוסי חיות
מסֵפירות לספירות: הרהורים על 

ציורים קבליים 

אליעזר באומגרטן
הנה עין הנביא ידמה - נבואה, 

קבלה ודימוי חזותי אצל רמח"ל

אורי ספראי
'בהיות שבתפילות יש הרבה 
דברים של שמות הקדש לכן 

ציירתי זה האילן' - על אילנות 
וכוונות התפילה

מנחם קלוש
דרכי הנקה של הפרצופים 

ומיקומם באילנות ר׳ מאיר פאפרוש 

הגות יהודית במאה 
העשרים

חדר 405 

יו"ר: יעקב קולר

אסתר סלמון
פרשנות הרב דסלר לטענות 
אברהם נגד אבימלך: תגובה 
לשואה והגות על המוסריות

צחי סלייטר
'בני עליון הנמלטים 

מן ההפיכה' - אנרכיזם 
ואינדיבידואליזם בהגותו של 

שמואל אלכסנדרוב

זאב גריס
הגותו של שמעון ראבידוביץ: 

בין חיוב הגולה להכרה 
במרכזיותה של מדינת ישראל

12:00-13:30מושבים

הגות יהודית בימי הביניים
חדר 061

יו"ר: יהודה הלפר

אריאל מלאכי
הילכו שניים יחדיו? דיאלקטיקה 

אריסטוטלית וספר הכוזרי

דרור ארליך
לשאלת מעמדו הנבואי של דניאל 

בהגות היהודית בימי הביניים

רמי ריינר
ר' חיים כהן: ארץ ישראל, אשכנז, 

צרפת

שֹוִעי רז 
אתיקה נודדת: הדהודן של 

מסורות רציונליסטיות באתיקה 
לׂשפינוזה

מחשבה והגות בצפון 
אפריקה

חדר 305

יו"ר: שמעון אוחיון

מיכל אוחנה
הגות יהודית בפאס בדורות 

שלאחר גירוש ספרד- מאפייני 
צורה ותוכן

ירון נעים
שיטתו הביקורתית-שכלתנית 

של הרב כלפון משה הכהן 
מג'רבא בפירושיו השונים

דפנה חורב-בצלאל
תגובתו של הרב משה כלפון 

הכהן למלחמת העולם הראשונה 
ולהקמת חבר הלאומים 

 

הגות ציונית וציונית 
דתית

חדר 405

יו"ר: זאב גריס

ניחם רוס 
המטאפורה 'חבית ויין' 

במשנתו של אחד העם: על 
שינוי-ערכים ביהדות ונאמנות 

למקור

אמיר משיח 
העבודה במשנת הרב יצחק 

ניסנבוים

נדב ברמן שיפמן
רח"ה וה-Fallibilism: אור 

פרגמטי חדש על רעיון ישן 
במחשבת ישראל 

הפסקת צהריים 13:30-14:30 

14:30-16:00מושבים

פילוסופיה יהודית וקבלה 
במאה העשרים

חדר 01

יו"ר: יצחק הרשקוביץ

אוריאל ברק
הרצי"ה קוק וקריאתו בכתבי 

מקובלים

אלי שיינפלד
לשון הקודש: החזרה לעברית 

ביצירתו של עמנואל לוינס

יונתן מאיר
ר' יהודה ליב אשלג והקבלה 

בפולין 

חסידות והשכלה
חדר 202

יו"ר: אוריאל גלמן

עדיה הדר
מקצב ודופק בתפיסת 

המוסיקה בחסידות: עיון 
משווה

יהונתן גארב
תורת הנפש בכתיבתו 

המוקדמת של רמ"מ שניאורסון

ציפי קויפמן
מעשה מאבידת בן מלך - עיון 

בסיפוריו ה'ברסלבריים' של 
יוסף פרל 

הגותם של הראי"ה קוק 
ותלמידיו

אולם 405

יו"ר: ניחם רוס 

אהוד נהיר 
'תיקון' - האתגר השפינוזי 

בכתבי הרב קוק
 

צמח הלפרין 
בעיית הסכימאטיזם והצלם 
הלוריאני במשנת הרב הנזיר

חגי שטמלר
'מאחורי התיאוריה המופשטת 
מתגבש המעשה מאליו' - על 
הפילוסופיה של הרצי"ה קוק 

ועל חשיבות העיסוק ברוח

16:30-18:00מושבים

הקבלה בימי הביניים ובתקופת 
הרנסנס 

חדר 201

יו"ר: אבי אלקיים

דפנא לוין
'חשק שלמה'  לר' יוחנן אלימנו - לקראת 

הכנת מהדורה מדעית

ביטי רואי
מריבוי לגודש: מספרות הזוהר לכוונות 

האר"י
רות קרא-איוונוב קניאל 

יחסי "השליח" ו"המשלח" בספר מערכת 
האלוהות -  פסיכופואטיקה ומגדר

רחל פרליבטר
תרין דמעין - הדמעה ותולדותיה 

במיסטיקה היהודית

הגות יהודית במאה ה-19
חדר 405

יו"ר: חנוך בן פזי

אהרן שאר-ישוב
עקרון הראשית בהגות היהודית בעת 

החדשה

יעקב קולר
"קול שופרו של משיח" - התקבלות של 

גוטהולד אפרים לסינג אצל הוגים יהודים 
בגרמניה בין 1830 ו-1929

יהוידע עמיר
מושג הדת של אברהם בן נחמן קרוכמל

מושבים

מושב פתיחה: 
רב שיח: מחשבת ישראל כפרויקט פילוסופי

יו"ר: רונית עיר-שי 
משתתפים: אליעזר שביד, זאב הרוי, חנוך בן פזי, אבינועם רוזנק


