
הרשמה והתכנסות  9:00
מושב בוקר, מנחה פרופ' עלי מרצבך - יו"ר הכנס  9:30

הרב מנחם פרל (מכון צמת)   9:40
המתח בעולם המודרני בין כבוד השבת לעונג שבת  

הרב פרופ' מאיר דנינו   10:20
מגילת "אסתרונומיה"  

הפסקה  11:00
פרופ' נתן אביעזר    11:15

האם לבני אדם יש בחירה חופשית?  
הרבנית ד"ר טובה גנזל       11:55

מידת אחריותם של שומרי הלכה בעלי תפקידים במרחב  
הציבורי של מדינת ישראל  

מושב פוסטרים, מנחה פרופ' דרור פיקסלר   12:35

ארוחת צהריים  13:20

תפילת מנחה  14:15

מושבי אחרי הצהריים (מקבילים. פירוט בהמשך)   14:30
הפסקה      16:30

  
סימפוזיון: כשרות והנדסה גנטית,   17:00

מנחה: הרב יובל שרלו  
משתתפים: הרב ד"ר ישראל לוינגר, הרב  יהודה עמיחי  

הכנס העשרים וחמישה לתורה ומדע
ו‘ בניסן התשע“ח (22/03/2018)

אוניברסיטת בר אילן, אולם מינץ, בניין 404, אולם 69

מושב 1 (בנין 410, אולם 70)
המדע והעולם – לזכרו של פרופ' 
בנימין פיין ז"ל, יו"ר - פרופ' יוסף 

בודנהיימר
גב' שושנה פיין, 

לזכרו של פרופ' ב. פיין
מנחם לבני, תהליך שיבת ציון ותהליך 

התפתחות המדעים והטכנולוגיה
ניר מנוסי והרב יצחק גינזבורג, 

מודל ארבעת העולמות הקבלי ויישומו
צמח הלפרין, 

תורה ומדע במשנת הרב הנזיר
זלמן פישר, 

טעמי המקרא והתורה שבעל פה

מושב 2 (בנין 301)
מדעי המתמטיקה והפיזיקה, 

יו"ר - פרופ' אבא אנגלברג

הרב שבתי רפפורט, 
רשתות, והלכות תשובה ברמב"ם

נתנאל עופר, 
תורת הרשתות ומנגנוני פסיקת הלכה

דניאל תורגמן, 
המשמעות האמונית של גילוי בוזון היגס
הרב משה נבון, דילמת הקרון: שאלות 

אתיות בתכנות הרכב האוטונומי
ד"ר ערן רביב, 

נקודת המוצא לחשבון התקופות של 
שמואל

מושב 3 (בנין 211, אולם 112)
מדעי החי,  

יו"ר- פרופ' אבי לוי

ריקרדו גנץ, 
בליעה בכלים: התורה, המדע והרטוריקה.

פרופ' מרדכי כסלו, יונית תבק-קניאל, אורית שמחוני, 

זיהוי זני החיטה לאפיית לחם הפנים ושתי הלחם

אלישבע דיין, 
מסורת – המדד במחקר זיהוי החי במקרא

יוסף יצחק ליפשיץ, 
תרומות ומעשרות בפרות בוסר

ד"ר מיכה בן זמרא, 
קורס "מדעת"

מושב 4 (אולם מינץ)
טכנולוגיה ורפואה, בחסות מכון צמת 

ולזכרו של הרב ישראל רוזן, 
יו"ר- פרופ' נח דנא פיקארד

פרופ‘ נח דנא-פיקארד ומשה ויינשטיין, 
רעידות אדמה בתנ“ך והתייחסות חז“ל

שפרה גוטליב (ואחרים), 
האם הציבור החרדי בישראל מוכן לרעידות אדמה?

נעה רחל בן דוד, 
מושג "ישוב הדעת" בהקשר של מעוברת ויולדת

יעל אפשטיין, רופאים ורפואות בחברה 
היהודית בארץ ישראל בימי התלמוד

מירב טובול כהנא, 
תרומת ביציות מופרות: היבטים הלכתיים

 14:30

14:55

 15:20

 15:45

 16:10

מושבים מקבילים
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