המכון ללימודים מתקדמים
בשיתוף עם מרכז נבזלין באוניברסיטה העברית ומכון ליאו בק בירושלים

מתכבדים להזמינכם לכנס בנושא:

היחס למדע ולפילוסופיה בתרבות אשכנז לדורותיה
SCIENCE AND PHILOSOPHY IN ASHKENAZI
CULTURE
 10 - 8בינואר 2008

א  -ג בשבט תשס”ח

תוכנית

*

כל ההרצאות תתקיימנה במכון ללימודים מתקדמים ,קמפוס גבעת רם ,בנין
פלדמן ,קומה א ,חדר .128

______________________________

*טרום-כנס :באי הכנס מוזמנים לערב עיון לכבוד הופעת הספר
Sepharad in Ashkenaz. Medieval Knowledge and Eighteenth-Century Enlightened Jewish
Discourse. Resianne Fontaine, Andrea Schatz, and Irene Zwiep, Editors.
שיתקיים ביד יצחק בן-צבי ביום ב  7בינואר  ,2008בשעה  .18:00ראו התוכניתhttp://www.ybz.org.il :

( )א בשבט תשס”ח2008  בינואר8 - יום שלישי
פתיחה
 גד פרוידנטל:יושב ראש

09:00

 ראש המכון ללימודים מתקדמים, אליעזר רבינוביץ- ברכות
הרצאת פתיחה

09:30

אלחנן ריינר
מקומו של ספר מורה הנבוכים בתרבות האשכנזית
הפסקת קפה

10:30

( המחשבה הרציונאליסטית באשכנז )א: מושב ראשון11:00
יקʼ חיים סולובייצ:יושב ראש
Ephraim Kanarfogel
Rationalist Culture in Medieval Ashkenaz: The Case of Anthropomorphism
David Berger
Exegesis, Polemic, Philosophy, and Science: Reflections on the Tenacity of Ashkenazic
Modes of Thought
ארוחת צהרים

12:30

 מדע ההלכה: מושב שני16:00 - 14:00
 דוד ברגר:יושב ראש
אברהם גרוסמן
רתיעתו של רש"י מהעיסוק בפילוסופיה
Haym Soloveitchik
The Isolation of Ashkenazic Halakhic Culture
שמחה עמנואל
 מקרה מבחן לקשרים שבין בעלי התוספות והאוניברסיטה בפריס:היריון ללא יחסי אישות
 הפסקת קפה16:30 - 16:00
 תחיית הפילוסופיה העברית בעת החדשה: מושב שלישי17:50 - 16:30
 אירנה זויפ:יושבת ראש
Marcin Wodzinski
Use and Abuse of Maimonides: Jewish Medieval Rationalist Literature in the Polish
Haskalah
Mauro Zonta
A Possible Case of “Jewish Leibnizism” in the Netherlands and its Historical Context
(Second Half of the 18th Century)

( )ב בשבט תשס”ח2008  בינואר9 - יום רביעי
 הצצות לשלהי ימי הבינים: מושב רביעי11:00 - 09:00
ינסקיʼ מארסין וודז:יושב ראש
יעקב אלבוים
 על שינוי היחס לפילוסופיה ולמדעים בכתביהם של חכמי פולין:בין שנות השי"ן לשנות התי"ו
17-ואשכנז במאה ה
Tamas Visi
Israel Bruna (1400-1480) on the Esoteric Meaning of Tallit Gadol
Moshe Taube
Export-Quality Science: The 15th Century Ruthenian Translations from Hebrew and What
They Teach Us about the Attitude of (some) Lithuanian Jews toward Science and
Philosophy
 הפסקת קפה11:00 - 11:30
בהשכלה/ מדע ו: מושב חמישי13:30 - 11:30
 דוד רודרמן:יושב ראש
Elisheva Carlebach
Jewish Calendar and Computus in the Haskalah
Andrea Schatz
“Sed magis amica veritas”? Language and the Limits of Reason in the
Early Haskalah
Irene Zwiep
Science and ‘De-Scientification’ in Ashkenazi Linguistics
 ארוחת צהרים15:00 - 13:30
( ההשכלה והקשריה )א: מושב שישי17:00 - 15:00
 זאב הרויי:יושב ראש
אברהם מלמד
17-18- חדירתו לתרבות היהודית באשכנז במאות ה:המיתוס על המקור היהודי של המדע
טל קוגמן
"רב טוב לנפש האדם המתבונן בה" – אסטרטגיות שכנוע של ההשכלה לצורך בחינוך מדעי
Michael Silber
The Passage from Traditional to Ultra-Orthodox Perceptions of Science until about 1870
 הפסקת קפה17:30 - 17:00
Israel Bartal
The Doctor and the Rebbe: The Anti-Hasidic 'Scientific' Discourse in East European
Enlightenment
שמואל פיינר
המרה תרבותית כחוויית היסוד וכנרטיב המודרניזצייה במהפכת הנאורות של יהודי אירופה
18-19-במאות ה

. קבלת פנים לבאי הכנס בחדר העמיתים של המכון ללימודים מתקדמים19:00

( )ג בשבט תשס”ח2008  בינואר10 - יום חמישי
 ונידוד תרבות, נוודים, מלומדים: מושב שביעי12:30 - 09:00
 אנדריאה שץ:יושבת ראש
Norman Golb
The Role of Personality in the Transfer of Scientific and Philosophical Knowledge from the
Eastern Caliphate Westward, and in its Non-Reception among the Jews of Medieval
Northern Europe
אוריאל סימון
מאמציו של ר' אברהם אבן עזרא לשתול את חכמת ספרד באדמת אדום וכשלונם
 הפסקת קפה10:50 - 10:20
Judah Galinsky
Ashkenazim in Spain: The Influence of Tarbut Sefarad on the Intellectual World of the
Rosh and his Sons
Susan Einbinder
Between Paris and Avignon: Jacob b. Solomon haTzarfati
 ארוחת צהרים14:00 - 12:20
( המחשבה הרציונאליסטית באשכנז )ב: מושב שמיני16:00 - 14:00
 רזיאן פונטיין:יושבת ראש
Y. Tzvi Langermann
Was there no Science in Ashkenaz?
Reimund Leicht
Between Conservatism and Innovation – The Reception of Astrology in Medieval
Ashkenazi Judaism
Daniel J. Lasker
"Ashkenazic” Karaism and Science

 הפסקת קפה16:30 - 16:00
ספרד – מגעים- אשכנז: מושב תשיעי17:50 - 16:30
 צבי לנגרמן:יושב ראש

Cyril Aslanov
Ashkenaz/Tsarfat vs. Sefarad/Provence: Reassessing the Polarization from the VantagePoint of the Respective Linguistic Horizons
Katrin Kogman-Appel
Different Visual Perceptions of the Temple in Ashkenaz and Sepharad

