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בס“ד

הכנס השנתי לתורה ומדע הפך למסורת בנוף הישראלי התורני.
הכנס מתמקד במפגש תורני - מדעי בתחומים שונים של מדעי הטבע והטכנולוגיה, מדעי החברה ומדעי הרוח, והשלכות המפגש הזה בחיי היום-יום.

הכנס יכלול הרצאות מוזמנות, סימפוזיונים והצגת פוסטרים.
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הגעה ורישום
פתיחת שערים

דברי ברכה:   פרופ' נח דנא-פיקארד, יו"ר הכנס
הרב יוסף צבי רימון, ראש הישיבה המרכז האקדמי לב 

מושב ראשון: יו"ר, פרופ' נח דנא-פיקארד, המרכז האקדמי לב
הרב יעקב אריאל, רבה הראשי של רמת גן לשעבר:

”השבת כמנווטת רשתות חברתיות“
הרב יהודה עמיחי, ראש מכון התורה והארץ: ”פיסול בשמיטה“

הפסקה
הענקת פרס לב, ע"י פרופ' חיים סוקניק, נשיא המרכז האקדמי לב
מושב שני: דברים לזכר מר חיים קוברסקי ע"י בתו גב' מיכל לנגר

ד"ר אהובה ספיץ, המרכז האקדמי לב:
”רפואה, טכנולוגיה ודת, הילכו יחדיו?“

מושב פוסטרים
מנחה: הרב פרופ' דרור פיקסלר, אוניברסיטת בר אילן

ארוחת צהריים
תפילת מנחה

מושבים מקבילים
הפסקה

 Covid-19 -סימפוזיון: דילמות חברתיות והלכתיות בזמן משבר ה
פרופ' יונתן הלוי, נשיא המרכז הרפואי שערי צדק מנחה:  

ד“ר משה גרינברגר, המרכז הרפואי שערי צדק פנליסטים: 
הרב ד"ר יוסף יצחק ליפשיץ, מרכז אקדמי שלם  

ד"ר  שפרה בן דור, מכון ויצמן  

מושב צהריים (מושבים מקבילים)תכנית הכנס:

תאריך הכנס:
מיקום הכנס:
יו"ר הכנס:

יום שני, י' בניסן תשפ"ב  (11 באפריל 2022)
המרכז האקדמי לב

פרופ' נח דנא פיקארד, נשיא אמריטוס המרכז האקדמי לב

ועדת התכנית:

רכז הכנס:

אוניברסיטת בר-אילן: פרופ' נתן אביעזר, פרופ' עלי מרצבך (מכללה ירושלים)
     פרופ' דרור פיקסלר, פרופ' חיה ברודי, ד“ר רחל פרסקי

המרכז האקדמי לב: ד“ר שמעון לרנר, ד“ר שרה גנוט, פרופ' נח דנא פיקארד, ד“ר אלי בגנו
יעקב קולטקר

מושב א'
מבט אל הדורות 

מושב ג'
מדעי הרוח, החי והצומח

מושב ב'
מתמטיקה ופיסיקה

יו"ר:  ד"ר רחל פרסקי, בר אילן

האם והיכן בדיוק מצוי קונפליקט בין דת ומדע 
במשנתו של הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק

נועם אורן

יחס פרשני אוצר התפילות למדע,
ושימושם בו בפירושיהם

שלמה אילן

מבט מדעי-הלכתי חדש על סוגיית "מוקפות 
חומה" וקריאת המגילה בחברון;               
תגלית ארכיאולוגית חדשה עשויה לפתור 

ספק ולשנות נוהג הלכתי בן מאות שנים
ד"ר נעם ארנון והרב אליעזר אפרסמון

תורה ומדע במשנתו של 'הרב הנזיר'
הרב דוד כהן

הרב ד"ר יאיר פרנק

רבי משה בן נחמן כגאוגרף היסטורי
ד"ר יצחק מייטליס

יו"ר:  ד"ר שמעון לרנר, המרכז האקדמי לב  

שיטת הרמב"ם לחישוב תקופות
אופיר אהרן

ערכי נפחים שגויים בנושא "ים של שלמה" 
בירושלמי עירובין (פ"א ה"ה)

ד"ר דוד גרבר ופרופ‘ אורי צור

חזקות שור המועד, קביעת וסת 
ואינדוקציה מדעית

אליעזר טויק

מעבירי המתמטיקה מספרד לאירופה – 
אברהם בר' חייא הנשיא

ואברהם אבן עזרא
ד"ר ערן רביב

ההימור של פסקל – מבט תורני מדעי
ד"ר שמעון לרנר

יו"ר: פרופ' חיה ברודי, בר אילן

הרב הפוסק ושינויים בתעשיית המזון – 
בשר מתורבת

הרב אביעד ברטוב

שמיטה ויובל:
בין נכס היסטורי לחשיבה חדשנית

אהרן אריאל לביא

רבותי, ההסטוריה חוזרת: 
דיון בלימודי חול בגמנסיה "יבנה" טלז

הרבנית אסתר פרבשטיין

מחקר וטיפול בגידול האוכמניות במכון 
'התורה והארץ'

הרב ד"ר יואל פרידמן

לשון הקודש או שפה שמית? תורה 
ומדע בשאלת מוצא הלשון העברית

ד"ר יהונתן וורמסר
עדכונים ורישום: www.jct.ac.il    ובטלפון: 02-6751-056

הכנס מוקדש לזכרו של מר חיים ראובן קוברסקי ע“ה


