אוניברסיטת בר-אילן

המרכז לחברה ,תרבות וחינוך במורשת יהדות ספרד
ע"ש אהרן ורחל דהאן

קול קורא
הנך מוזמן/ת להשתתף בכנס בינלאומי בנושא:

יצירתם ,פועלם והשפעתם של הרב כלפון משה הכהן
וחכמי תוניסיה בעת החדשה
שיתקיים ביום שני ,ר"ח שבט תש"ף 27 ,בינואר  ,2020באוניברסיטת בר-אילן
הרב כלפון משה הכהן ( )1950 – 1874מוכר כגדול חכמי ג'רבה במאה העשרים ,וכדמות בעלת
השפעה רבה בעולם התורני ,החינוכי והתרבותי בקהילות היהודיות בתוניסיה ,בישראל ובארצות
אחרות .בחודש טבת תש"ף  /ינואר  2020ימלאו  70שנה לפטירת הרב כלפון ,ובהזדמנות זאת
ברצוננו לקיים כנס בינלאומי אשר יוקדש ליצירתם ולעולמם ההלכתי והרעיוני של הרב כלפון ושל
חכמי ג'רבה ותוניסיה במאתיים השנים האחרונות.
אנו מזמינים חוקרים וחוקרות להציע נושאים להרצאות שבהם יוצגו מחקרים חדשים במגוון
סוגיות ובכללם (לדוגמא):
 יצירתם ומשנתם ההלכתית של הרב כלפון ושל חכמים אחרים בני תוניסיה:
o

שיטתם בפסיקת הלכה

o

השיקולים העקרוניים והערכיים המוצאים ביטוי בפסיקתם

o

ניתוח השוואתי של הדומה והשונה בין חכם/חכמים אלו ובין פוסקים אחרים בעת החדשה

o

ניתוח השוואתי של היצירה ההלכתית של הרב כלפון וחכמים תוניסאיים אחרים ,ושל
גישותיהם של חכמי שריעה מסלמים בני העת החדשה בתוניסיה ובצפון אפריקה.

 יצירתם הרעיונית וההגותית של הרב כלפון ושל חכמים אחרים בני תוניסיה
במגוון תחומים כגון:
o

עבודת ה'

o

תיקון עולם כללי

o

ציונות

o

חברה ,כלכלה ו'בין אדם לחבירו'

o

קהילה

o

משפחה וזוגיות

o

הקשרים של עם ישראל ואומות העולם

o

ניתוח השוואתי של הדומה והשונה בסוגיות הנ"ל בין חכמים אלו ובין רבנים אחרים בעת
החדשה

o

ניתוח השוואתי של הדומה והשונה בסוגיות הנ"ל בין חכמים אלו ובין הוגים מסלמים בעת
החדשה (בכלל) ובצפון אפריקה (בפרט)



רבותיו של הרב כלפון:

o

משנתם ויצירתם

o

כיצד השפיעו על יצירתו ופעלו של הרב כלפון?



עמיתיו ובני דורו של הרב כלפון:

o

משנתם ויצירתם

o

מה היו ההשפעות ההדדיות והאינטראקציות בינם ובין הרב כלפון?



תלמידי הרב כלפון וחכמים אחרים מתוניסיה:

o

משנתם ויצירתם

o

כיצד המשיכו את דרכי רבותיהם – ובמה סללו דרכים חדשות?

 השפעת הרב כלפון וחכמים אחרים בני תוניסיה על היצירה התורנית ועל החיים
היהודיים בישראל ובתפוצות משנת  1950ועד עתה.
הנך מוזמן/ת להציע בהקדם נושא להרצאה בצרוף תקציר שלא יעלה על עמוד אחד .התאריך האחרון
להגשת ההצעות הוא יום חמישי ,כ"א באב תשע"ט 22 ,באוגוסט  2019ותשובות תימסרנה עד ראש
השנה תש"ף/סוף ספטמבר .2019
את ההצעות יש לשלוח בדוא"ל לפי הכתובתdahan.center@biu.ac.il :
אם יש לך הצעה לנושא שאינו כלול במסגרת הנושאים הנ"ל ,נשמח לקבלה ולבחון אותה.
מאמרים המבוססים על הרצאות הכנס יראו אור בקובץ מיוחד לאחר שיפוט מדעי ,כמתבקש.
נשמח לראותך בין המשתתפים בכנס!
בכבוד רב ,חברי הוועדה האקדמית של הכנס:
פרופ' צבי זוהר ,פרופ' ירון הראל ,פרופ' הרב משה עמאר
ד"ר רונאל עטיה וד"ר שמעון אוחיון

לכבוד,
המרכז לחברה ,תרבות וחינוך במורשת יהדות ספרד
ע"ש אהרן ורחל דהאן
אוניברסיטת בר-אילן
רמת-גן 52900
שלום רב,
אני מעוניין/ת להשתתף בכנס ולהציע את הנושא הבא להרצאה
נושא ההרצאה ________________________________________________________________________________ :
שם המרצה________________________________________________________________ :
המוסד האקדמי______________________________:מחלקה_________________________:
טלפונים :בית_____________________________עבודה_________________________נייד______________________

כתובת_________________________________________________________ :
אימייל_____________________________________________________ ______________:
מצ"ב תקציר ההרצאה

בברכה,
תאריך________________

חתימה

