
משרד החינוך
טבריה-עבר מצמיח עתידהאגף לתרבות תורנית

כנס הרמב"ם בטבריה
הכנס השמיני לשימור מורשת הרמב"ם

ב"ה

הרמב"ם. דמות מופת, גדול פוסקי ההלכה, פילוסוף, מדען, חוקר, רופא ומנהיג. 
הכנס לשימור מורשת הרמב"ם יתקיים במלון 'חוף'גיא' בטבריה, ויכלול הרצאות מרתקות מבכירי המרצים 

במגוון תחומים וכן מופע אמנותי מרהיב.
הציבור מוזמן להשתתף בהרצאות השונות. הכניסה חופשית.

rambam101@gmail.com :לקבלת תכניה, לפרטים ולהרשמה

עיריית טבריה

מנחה הכנס: ד"ר אבשלום קור
תפילות שבת, שירה, עונג שבת והבדלה מוסיקלית: החזן: אבי מילר והפייטן: רפי ברזני

יתכנו שינויים קלים בתכנית הכנס
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יום חמישי | כ"א בטבת | 19.1.17
מושב הפתיחה: 

דברי פתיחה: מר חיים שני, סגן מנהל האגף לתרבות יהודית ומפקח מחוז הצפון
דברי ברכה: הרב חיים פוגל, יו"ר מרכז מורשת הרמב"ם בטבריה ומכללת "אורות ישראל"

דברים: אורח כבוד

מושב שני: 
דברי ברכה: הרב איתיאל בר לוי, מנהל האגף לתרבות יהודית

הרב דוד לאו, הרב הראשי לישראל "גירושין - ניתוק הקשר בין בני הזוג במשנת הרמב"ם"
ד"ר מיכאל ויגודה, ראש תחום משפט עברי, משרד המשפטים "זכויות חברתיות באספקלריה של הרמב"ם" 

דברי ברכה: מר יוסי בן דוד, ראש העיר טבריה

תכנית אמנותית:     

ישי ריבו ולהקתו במופע "פחד גבהים"     

יום שישי | כ"ב בטבת | 20.1.17
מושב שלישי:   

דברי ברכה: מר שמואל ברבי, מנהל המחלקה לתרבות יהודית בטבריה
ד"ר בני גזונדהייט, רופא חוקר בתחום אונקולוגיה והמטולוגיה "הטיפול בדיכאון על פי הרמב"ם"

פרופ' מנחם קלנר, אוניברסיטת חיפה ומרכז "שלם" "לא ייתכן שהרמב"ם כתב ככה! - על תיקונים מגמתיים לכתבי הרמב"ם"

                    סיורים באתרים בטבריה וסביבתה ובמרכז מורשת הרמב"ם

מושב רביעי:    
פרופ' משה קוה, נשיא אוניברסיטת בר-אילן לשעבר "מדע ואמונה על פי הרמב"ם לאור התגליות המדעיות החדשות" 

עונג שבת
פאנל: "דמותה של מדינת ישראל המודרנית לאור משנת הרמב"ם"

מנחה: עו"ד ד"ר שפרה מישלוב
משתתפים: פרופ' משה קוה | פרופ' מנחם קלנר | ד"ר מיכאל ויגודה 

טיש בהשתתפות הרב מאיר גולדוויכט שירה: החזן, אבי מילר והפייטן רפי ברזאני

שבת | כ"ג בטבת | 21.1.17
מושב חמישי:    

עו"ד ד"ר אבי ויינרוט, אוניברסיטת בר-אילן "הגדרת המצוות ע"י הרמב"ם"
עו"ד ד"ר שפרה מישלוב, אוניברסיטת בר-אילן "הרמב"ם על מעמד האשה בבתי הדין בימינו"

מושב שישי:    
הרב ימין לוי, רב קהילה בניו יורק ונשיא מרכז מורשת הרמב"ם בטבריה "חשיבות המדע בתורת הרמב"ם"             

סיכום הכנס
הרב ד"ר אליהו אביעד, מפקח מחוז ירושלים לשעבר
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