
 

מרכז זלמן שזר שמח להזמינכם לכנס לכבוד צאת הספר

כמעיין המתגבר: הלכה ורוח 
ביצירת חכמי ימי הביניים

מאת יצחק טברסקי 
בעריכת כרמי הורוביץ

מרכז זלמן שזר: בית להיסטוריה יהודית
www.shazar.org.il  |  02-5650444 | בית הטיילת, ביתר 2, תלפיות, ירושלים

לרגל אירוע ההשקה, במהלך הערב תיערך מכירה של הספר במחיר מבצע מיוחד
)85 ₪ במקום 120 ₪(

כמו כן, עד סוף חודש יוני 2021 ניתן לרכוש את הספר במחיר זה
באתר מרכז שזר ובטלפון 02-5650444

 יום רביעי, ו' בתמוז, 16 ביוני
18:00–20:30 במרכז זלמן שזר 

דמותו של פרופ' טברסקי 
ומורשתו

דברי ברכה: גב' מיכל שגיא, 
מנכ"לית מרכז שזר

יו"ר: פרופ' כרמי הורוביץ 
דוברים:

פרופ' ישעיהו גפני
פרופ' יוסף הקר

פרופ' ג'פרי וולף 
הרב דוד שפירא  

הכניסה חופשית בהרשמה מראש באתר מרכז שזר ובהתאם להנחיות משרד הבריאות
חניה ברחובות הסמוכים ובחניון בית הנציב )בתשלום( 

 יום חמישי, 17 ביוני 2021, ז' בתמוז תשפ"א
ההשתתפות בהרשמה מראש באתר מרכז שזר

הכנס יתקיים בזום וישודר בשידור חי בדף הפייסבוק של מרכז שזר

נתיבות במשנתו המחקרית של פרופ' יצחק טברסקי

דברי ברכה  9:30 – 9:15
גב' מיכל שגיא, מנכ"לית מרכז שזר   

פרופ' כרמי הורוביץ, עורך הספר   

מושב ראשון: "הרמב"ם של פרופ' טברסקי: לדורו ולדורנו"  11:00 – 9:30
פאנל דוברים:   

פרופ' מנחם קלנר, יו"ר   
פרופ' מרדכי עקיבא פרידמן   

פרופ' זאב הרווי   
פרופ' חנינה בן מנחם    

ד"ר אסתי אייזנמן   

מושב שני: על הלכה ורוחניות בימי הביניים  13:00 – 11:30
פרופ' אורה ויסקינד, יו"ר   

פרופ' משה אידל, טעמי המצוות על פי הקבלה   
פרופ' משה הלברטל, הלכה והיחיד - פילוסופיה וקבלה   

פרופ' עודד ישראלי, קווים לעולמו של "רמב"ן המאוחר":    
מפירוש התורה לספר ה"השגות"   

מושב שלישי: תולדות ההלכה ומחשבת ההלכה  15:15 – 13:45
פרופ' חיים )ג'יי( ברקוביץ, יו"ר   

פרופ' מעוז כהנא, "ְיקוּם עשוי מילים":    
פרק במחשבת ההלכה של הרב יוסף קארו   

ד"ר תרצה קלמן, "כי זהו התכלית": הפילוסופיה של הרמב"ם     
ומניעיו של ר' יוסף קארו בעבודתו ההלכתית   

פרופ' טליה פישמן, ההסתייגות ממרכזיות התלמוד בכתיבה      
ההלכתית: מבשרים מערכתיים ורעיוניים למשנה תורה   

ימים רביעי-חמישי
17-16 ביוני 2021

ו'-ז׳ בתמוז תשפ"א 
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