ב"ה

משרד החינוך
האגף לתרבות תורנית

טבריה-עבר מצמיח עתיד

עיריית טבריה

כנס הרמב"ם בטבריה
הכנס התשיעי לשימור מורשת הרמב"ם
חמישי-שבת ,כ"ד-כ"ו בטבת תשע"ח 13-11 ,בינואר 2018
עתיד הכנס לשימור מורשת
ומנהיג.
חוקר ,רופא
מדען,
החינוך
הרמב"ם .דמות מופת ,גדול פוסקי ההלכה ,פילוסוף ,משרד
טבריה-עבר מצמיח
האגף לתרבות תורנית
הרמב"ם .יתקיים במלון 'חוף גיא' בטבריה ,ויכלול הרצאות מרתקות מבכירי המרצים במגוון תחומים
וכן מופע אמנותי מרהיב.
הציבור מוזמן להשתתף בהרצאות השונות .הכניסה להרצאות חופשית!
יום חמישי | כ"ד בטבת | 11.1.18
16:00

מושב הפתיחה:
דברי פתיחה :מר חיים שני ,מפקח מחוז הצפון
דברי ברכה :הרב חיים פוגל ,יו"ר מרכז מורשת הרמב"ם בטבריה ומכללת "אורות ישראל"

16:15

מושב ראשון:
פרופ' שלום רוזנברג ,האוניברסיטה העברית "בעקבות הרמב"ם מאלוני ממרא ועד לסדום  -כיצד פילוסוף קורא את פרשת השבוע"
פרופ' בן ציון רוזנפלד ,אוניברסיטת בר-אילן "מיהו המנהיג לפי הרמב"ם ,המלך או הנשיא"? (סקירה הלכתית והיסטורית)
הרב יצחק שילת ,ראש ישיבת ההסדר "ברכת משה" ,מעלה אדומים "סדר העדיפויות של הרמב"ם כחכם התורה וכמנהיג ציבור''

20:15

תכנית אומנותית
אורחת כבוד :ח"כ איילת שקד ,שרת המשפטים
דברים :הרב איתיאל בר לוי ,מנהל האגף לתרבות יהודית
מר יוסי בן דוד ,ראש העיר טבריה
בתכנית 70 :שנות זמר יהודי  -הפקת מקור בהרכב מיוחד

אביהו מדינה ,ישי לפידות ואסף אשתר
יום שישי | כ"ה בטבת | 12.1.18
09:00
09:45

14:00-10:45

מושב שני:
דברי ברכה :מר שמואל ברבי ,מנהל המחלקה לתרבות יהודית בטבריה
השופט אליקים רובינשטיין ,משנה לנשיאת בית המשפט העליון בדימוס "ארבעים שנה לביקור הנשיא סאדאת ולהסכמי קמפ דיויד"
הרבנית עו"ד עירית הלוי ,רבנית באולפנת "טליה" בירושלים "חובת ההורים בפרנסת ילדיהם – בין פמיניזם ,זכויות הילד ושיטת הרמב"ם"

סיורים באתרים בטבריה וסביבתה ובמרכז מורשת הרמב"ם

20:00

מושב שלישי :ליל שבת
הרב פרופ' אברהם שטיינברג ,חתן פרס ישראל ,מרכז רפואי שערי צדק "עמדת הרמב"ם ביחס להיגדים מדעיים ורפואיים של חז"ל"

20:45

רב שיח" :מדינת ישראל ויהדות התפוצות לאור משנת הרמב"ם"
משתתפים :הרב ד"ר רצון ערוסי ,הרב יצחק שילת ,הרב ימין לוי ,פרופ' יובל סיני .מנחה :עמית הלוי ,ראש מטה שרת התרבות והספורט

שבת | כ"ו בטבת | 13.1.18
11:30

מושב רביעי:
הרב ד"ר רצון ערוסי ,חבר מועצת הרבנות הראשית ,רב קרית אונו ונשיא "הליכות עם ישראל"
"אחריות חוזית ואחריות נזיקית במשנתו הייחודית של הרמב"ם"
פרופ' יובל סיני ,נשיא מכללת "אורות ישראל" "היבטים כלכליים וחינוכיים-חברתיים בתורת המשפט של הרמב״ם״

16:30

מושב חמישי:
הרב ימין לוי ,רב קהילה בניו יורק ונשיא מרכז מורשת הרמב"ם בטבריה "מכתב לתלמיד  -מפתח למורה"
סיכום הכנס
הרב ד"ר אליהו אביעד ,מפקח מחוז ירושלים לשעבר

17:15

מנחה הכנס :ד"ר אבשלום קור
תפילות שבת ,שירה ,עונג שבת והבדלה מוסיקלית החזן :אבי מילר
יתכנו שינויים בתכנית
לקבלת תכניה ,לפרטים ולהרשמהnadav@elarzi.org.il | 04-6099767 :

