לוצאטו
בית
משפחה ,קהילה ומסורת
מוזיאון יהדות איטליה ,רח' הלל  ,25ירושלים
ארון הקודש שנוצר בידי הנגר נתנאל לוצאטו
אלֶה דֶל פְריאולי במאה הי"ז
מעֵין דני ֶ

יום שני ,כ"ט באדר תשע"ז 27 ,במרץ 2017
 19:00-19:30קבלת פנים באולם המצוייר ,מוזיאון יהדות איטליה
 19:30-22:00מושב פתיחה
		

יו"ר :פרופ' טובה כהן ,אוניברסיטת בר-אילן

		
		

ד"ר שמעון אוחיון ,מנהל מרכז דהאן ,אוניברסיטת בר-אילן

ברכות:

		
		

		
פרופ' סרגו' דלה פרגולה ,יו"ר חברת יהודי איטליה
והאוניברסיטה העברית בירושלים

		

מר גלעד לביאן ,מנהל מוזיאון יהדות איטליה

הרצאת פתיחה:

		
פרופ' דוד קאסוטו ,אוניברסיטת אריאל בשומרון
		
בתי הכנסת של הרמח"ל וייחודם
		
			
סיור בתערוכת "החצר היהודית בוונציה" במוזיאון יהדות
		
איטליה :ד"ר אנדראינה קונטסה ,אוצרת המוזיאון
		
			

		

 09:00-09:30התכנסות וכיבוד קל
 09:30-11:00מושב ראשון :רחל מורפורגו ושד"ל  -קשרים ועימות
יו"ר :ד"ר שמעון אוחיון ,מנהל מרכז דהאן ,אוניברסיטת בר-אילן
		
						
ד"ר אפרים חמיאל ,האוניברסיטה העברית בירושלים
		
שד"ל ורחל מורפורגו  -בין קבלה לתבונה
		

		
		
		

פרופ' טובה כהן ,אוניברסיטת בר-אילן
לוצאטו או מורפורגו  -על חשיבות קשרי המשפחה של
המשוררת רחל מורפורגו

 11:00-11:30הפסקה
 11:30-13:30מושב שני :שד"ל בתקופתו ובתקופתנו
		

יו"ר :מר אנג'לו פיאטליRassegna Mensile Di Israel ,

		

מר יונתן בשיא ,יו"ר איגוד התעשייה הקיבוצית
כתבי היד של תלמידי שד"ל

בשיתוף:
מכון בן-צבי
לחקר קהילות ישראל במזרח

		
		
		

ד"ר אשר סלה ,בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
"מסע עם אבא לגוריציה וטריאסט ב :"1861-יומנו ומכתביו של
ג'וספה לוצאטו ,בנו של שד"ל

		
		

פרופ' שמואל ורגון ,המכללה האקדמית אשקלון
שיטתו החינוכית של שד"ל

 13:30-14:30הפסקת צהריים
 14:30-16:00מושב שלישי :היבטים אמנותיים והגותיים של יצירות 		
בני לוצאטו
		

יום שלישי ,ר"ח ניסן תשע"ז 28 ,במרץ 2017

ד"ר מרינה ארביב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
לוצאטו נגד לוצאטו :ויכוח על הקבלה

		
		

הרב יובל שרלו ,ראש ישיבת אורות שאול
שד"ל כמקור למשנת הנאמנות הדתית והמוסרית וההישמרות 		
מפונדמנטליזם

		

יו"ר :פרופ' דוד קאסוטו ,אוניברסיטת אריאל בשומרון

		
		

ד"ר לאורה רומני ,ירושלים
על האחים אפרים ויצחק לוצאטו ושירתם

		
		

ד"ר אריאל רטהאוז ,האוניברסיטה העברית בירושלים
רמח"ל ושד"ל  -היבטים ספרותיים ופרשניים

		
		
		

פרופ' שמואל פיינר ,אוניברסיטת בר-אילן
"והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע" :האור הכפול של רמח"ל
בשחר הנאורות

		

 16:00-16:30הפסקה
 16:30-18:00מושב רביעי :קבלה ומוסר בהגותו של רמח"ל
		

יו"ר :פרופ' רחל אליאור ,האוניברסיטה העברית בירושלים

		
		

פרופ' משה אידל ,האוניברסיטה העברית בירושלים
מעמדה של הספירה הנקבית אצל רמח"ל

		
		

פרופ' יונתן גארב ,האוניברסיטה העברית בירושלים
רמח"ל בין אסכולות בקבלת איטליה בעת החדשה

		
		

הרב אורי שרקי ,ראש מכון מאיר
מידת הענווה בהיבט השוואתי בין רמח"ל ושפינוזה

לפרטים והרשמה:
מוזיאון יהדות איטליה ,רח' הלל  25ירושלים | טלפוןceo.museoebraicoitaliano@gmail.com | 02-6241610 :
מרכז דהאן ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת-גן | טלפוןdahan.center@biu.ac.il | 03-5317959 :

