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תרבות וזהות יהודית

אברהם יהושע השל:
הגות ודרך במבחן הזמן

Abraham Joshua Heschel:
:

Philosophy and Way of Life in Historical Perspective
כנס בין־לאומי בימים שלישי–חמישי ,א–ג בטבת תשע”ה 25–23 ,בדצמבר 2014
יום שלישי ,א בטבת תשע”ה 23 ,בדצמבר 2014
במכון שכטר למדעי היהדות
רחוב גרנות  ,4ירושלים

ימים רביעי–חמישי ,ב–ג בטבת תשע”ה 25–24 ,בדצמבר 2014
במכון ון ליר בירושלים
רח’ ז’בוטינסקי  ,43ירושלים

ברוח גישתו של השל למסורת ולשינוי ,הכנס מבקש להעמיק בהבנת הגותו התיאולוגית והרוחנית ,להתבונן
מזווית חדשה ורלוונטית באתיקה הפוליטית והחברתית שלו ולבחון את היחסים ,המתחים והמחלוקות בין
קבוצות וזרמים יהודיים ובין יהודים ללא־יהודים בישראל ובתפוצות.
חברי הוועדה האקדמית :הרב ד”ר אלכסנדר אבן־חן ,פרופ’ חנן אלכסנדר ,ד”ר אליזבט גולדוין,
הרב מיכאל גרץ ,פרופ’ כריסטיאן ויזה ,פרופ’ בנימין זומר ,הרב פרופ’ גורדון טאקר ,פרופ’ פול מנדס־פלור,
פרופ’ רון מרגולין ,ד”ר אבינועם רוזנק ,הרב נפתלי רוטנברג ,פרופ’ תמר רוס ,דפנה שרייבר

הכניסה חופשית
הסדנה מועברת באתר המכון בשידור חי וההקלטות יישמרו לאורך זמן
תמונות שיצולמו במהלך האירוע יפורסמו באתר המכון וברשתות החברתיות
לא תתאפשר חניה בשטח המכון (חניה מוסדרת ברחובות הסמוכים)
לפרטים :טל’ shirak@vanleer.org.il ,02-5605251/222
www.vanleer.org.il

יום שלישי ,א בטבת תשע”ה 23 ,בדצמבר 2014

יום רביעי ,ב בטבת תשע”ה 24 ,בדצמבר 2014

במכון שכטר למדעי היהדות
רח’ גרנות  ,4ירושלים

במכון ון ליר בירושלים
רח’ ז’בוטינסקי  ,43ירושלים

 16:30–16:00התכנסות

 09:45–09:15התכנסות

18:30–16:30
מושב פתיחה

דברי ברכה:
דוד גולינקין ,נשיא מכון שכטר למדעי היהדות
גבריאל מוצקין ,ראש מכון ון ליר בירושלים
ארנולד מ' אייזן ,נגיד בית המדרש לרבנים באמריקה ()JTS
מאוריסיו בלטר ,יו״ר כנסת הרבנים של התנועה המסורתית

הדלקת נר שמיני של חנוכה

נבואה ומוסר כאתגר חברתי
יו”ר :חנן אלכסנדר

Edward K. Kaplan, The Blue Flame of Meditation: Contemplation and
Activism in A. J. Heschel

אלכסנדר אבן־חן“ ,למה אלוהים לא עצר את הרכבות העמוסות ביהודים המובלים
לטבח?”  -על המאבק הנבואי־חברתי־מוסרי של אברהם יהושע השל

 18:45–18:30הפסקה

20:30–18:45

רב־שיח :אברהם יהושע השל בין נבואה להלכה
מנחה ודובר :אבינועם רוזנק
גורדון טאקר
דוד גולינקין

11:45–09:45

דברי ברכה:
הרמנויטיקה וביקורת

כריסטיאן ויזה ,אוניברסיטת גתה בפרנקפורט

יו”ר :רחל אליאור
נדב ברמן שיפמן ,נאמנים פצעי אוהב :התיאולוגיה של א”י השל בראי ביקורתו של
אליעזר ברקוביץ

?Norman Solomon, Heschel and His Torah: Song or Argument

חנוך בן פזי ,אברהם יהושע השל במבט הרמנויטי
עינת רמון ,סנוורי הנאורות בהגותו של אברהם יהושע השל

 12:00–11:45הפסקה

13:30–12:00

ענייני שעה וענייני עולם
יו”ר :תמר רוס

Arnold M. Eisen, Addressing - with Heschel's Help - the Contemporary
Challenges of Globalism, Inter-Faith Relations and Conflicting Jewish
Understandings of the Covenant
אליזבט גולדוין – To Grow in Wisdom ,השל ואיכות סוף החיים

ארי בורשטיין ,השפעתו של השל בקרב יהדות דרום אמריקה

 14:30–13:30הפסקת צהריים

16:30–14:30

הוגה ותקופה :בין השל להוגים אחרים
במאה העשרים

יו”ר :חנה השקס
אליעזר שביד ,מקומו של השל בפילוסופיה היהודית של המאה העשרים

Abraham Socher, Being, Time and Technology in Heschel’s Sabbath
Christian Wiese, God’s Passion for Humankind and Human Responsibility
for the Divine: Abraham J. Heschel and Hans Jonas on Imago Dei and Ethics
in a Post-Holocaust World

יואל פינקלמן ,אברהם יהושע השל והפרדת הדת מהמדינה

 16:45–16:30הפסקה

19:00–16:45

Symposium: Then and Now:
The Struggle for Human and Civil Rights
Screening of an Interview with Abraham J. Heschel
Reverend Richard R. Fernandez
Rabbi Mauricio Balter
Prof. Ruth Gavison
Moderator: Peter Geffen

יום חמישי ,ג בטבת תשע”ה 25 ,בדצמבר 2014

משתתפים

במכון ון ליר בירושלים
רח’ ז’בוטינסקי  ,43ירושלים

פרופ’ גבריאל מוצקין ,ראש מכון ון ליר בירושלים
הרב ד”ר אלכסנדר אבן־חן ,מחשבת ישראל ,מכון שכטר למדעי היהדות
פרופ' ארנולד מ' אייזן ,נגיד בית המדרש לרבנים באמריקה ()JTS
פרופ’ רחל אליאור ,החוג למחשבת ישראל ,האוניברסיטה העברית בירושלים; מכון ון
ליר בירושלים
פרופ’ חנן אלכסנדר ,דיקן הסטודנטים ,ראש בית הספר הבינלאומי וראש המרכז
לחינוך יהודי ,אוניברסיטת חיפה; מכון ון ליר בירושלים
הר ָּבה תמר אלעד־אפלבום ,מייסדת “ציון ,קהילה ארצישראלית בירושלים”
ַ
ד”ר ארי אקרמן ,מחשבת ישראל וחינוך יהודי ,מכון שכטר למדעי היהדות
ד”ר דרור בונדי ,מכללת כרם; מתרגם ועורך כתבי השל לעברית
הרב ד”ר ארי בורשטיין ,מחשבת ישראל ,האוניברסיטה הלאומית קושו ,מנדוזה,
ארגנטינה
הרב מאוריסיו בלטר ,יו״ר כנסת הרבנים של התנועה המסורתית; רב קהילת אשל
אברהם
ד”ר חנוך בן פזי ,המחלקה למחשבת ישראל ,אוניברסיטת בר אילן; סמינר הקיבוצים
נדב ברמן שיפמן ,תלמיד מחקר ,החוג למחשבת ישראל ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
פרופ’ רות גביזון ,הפקולטה למשפטים ,האוניברסיטה העברית בירושלים; מכון ון ליר
בירושלים; נשיאה מייסדת ,מרכז מציל”ה
ד”ר אליזבט גולדוין ,החוג למחשבת ישראל ,אוניברסיטת חיפה; המדרשה באורנים
הרב פרופ’ דוד גולינקין ,נשיא מכון שכטר למדעי היהדות
פיטר גפן ,מייסד בית הספר ע״ש אברהם יהושע השל בניו יורק; מייסד ומנהל “כיוונים”
הרב פרופ’ ארתור גרין ,רקטור בית המדרש לרבנים ,Hebrew College ,בוסטון
הרב מיכאל גרץ ,לשעבר רב קהילת מגן אברהם בעומר ומרצה במכללת קיי בבאר
שבע
ד”ר גדליה (גדי) הבר ,חוקר עצמאי
פרופ’ סוזנה השל ,התוכנית ללימודי יהדות ,דרמות’ קולג’
ד”ר חנה השקס ,יועצת פילוסופית ,הסלון הפילוסופי
ד”ר שמואל ויגודה ,ראש החוג למחשבת ישראל ,מכללת הרצוג; החוג למחשבת
ישראל ,האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ’ כריסטיאן ויזה ,מחשבה ופילוסופיה יהודית ,אוניברסיטת גתה ,פרנקפורט
ד”ר רחל ורצברגר ,המחלקה למחשבת ישראל ,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
יהודה דוב בער זירקינד ,מכון קרדוזו בירושלים
הרב פרופ’ גורדון טאקר ,רב בית הכנסת היכל ישראל ,ווייט פליינס ,ניו־יורק; בית
המדרש לרבנים באמריקה
פרופ’ יונתן כהן ,מנהל מרכז מלטון לחינוך יהודי ,האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ’ אפרים מאיר ,ראש המחלקה למחשבת ישראל ,אוניברסיטת בר־אילן
פרופ’ רון מרגולין ,החוג ללימודי התרבות העברית וראש תוכנית המ.א .במדעי הדתות,
אוניברסיטת תל אביב
הרב ד”ר מיכאל מרמור ,היברו יוניון קולג’
פרופ’ אייב (אברהם) סוחר ,מנהל התוכנית ללימודי היהדות ,אוברלין קולג’; עורך
הרבעון Jewish Review of Books
פרופ’ נורמן סולומון ,הפקולטה ללימודים מזרחיים ,אוניברסיטת אוקספורד
ד”ר יואל פינקלמן ,אוצר אוסף היהדות ,הספרייה הלאומית
ד”ר מרים פלדמן־קיי ,מנכ’’לית פורום הדתות; האוניברסיטה העברית בירושלים
הכומר ריצ’רד ר’ פרננדז ,חבר מייסד ,יו”ר ראשון וחבר מועצת המנהלים של המרכז
הבין־דתי בפילדלפיה
פרופ’ אדוארד קפלן ,החוג לספרות השוואתית והחוג ללימודים רומאניים,
אוניברסיטת ברנדייס
פרופ’ לורנס קפלן ,המחלקה למדעי היהדות ,אוניברסיטת מקגיל
פרופ’ סטניסלב קראייבסקי ,המכון לפילסופיה ,אוניברסיטת ורשה
ד”ר אבינועם רוזנק ,החוג למחשבת ישראל ,האוניברסיטה העברית בירושלים; מכון ון
ליר בירושלים
הרב נפתלי רוטנברג ,מכון ון ליר בירושלים
פרופ’ תמר רוס ,המחלקה לפילוסופיה ,אוניברסיטת בר־אילן
פרופ’ אמנון רז־קרקוצקין ,ראש המחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת
בן־גוריון בנגב; מכון ון ליר בירושלים
ד”ר דניאל רייזר ,החוג למחשבת ישראל ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ד”ר עינת רמון ,מחשבת ישראל ,מכון שכטר למדעי היהדות
פרופ’ אליעזר שביד ,החוג למחשבת ישראל ,האוניברסיטה העברית בירושלים
דפנה שרייבר ,מכון ון ליר בירושלים

 10:00–09:30התכנסות

12:00–10:00

חוויה דתית כרעיון מכליל
יו”ר :מרים פלדמן־קיי

Ephraim Meir, Heschel and Interreligious Theology

גדליה (גדי) הבר ,מקום יש בראש לשתי הדעות :פלורליזם ,קוטביות וניגודים
היררכיים בהגותו של אברהם יהושע השל

Stanislaw Krajewski, Extending Heschel’s Idea of Depth Theology

ארי אקרמן ,הדיאלוג המשתמע בין אברהם יהושע השל לבין מרדכי קפלן

 13:00–12:00הפסקת צהריים

15:00–13:00

חסידות :פרקטיקה ,הגות ומחקר
יו”ר :דפנה שרייבר

Arthur Green, The Singularity of the Heschelian Enterprise: A Unitive View

דניאל רייזר ,ביקורתו של אברהם יהושע השל על מחקר החסידות

Yehudah DovBer Zirkind, The Teachings of the Rebbe of Izbica in Light of
Heschel’s Yiddish Writings

רון מרגולין ,העדפת קדושת הזמן ותרומתו של א”י השל להבנת האקזיסטנציאליזם החסידי

 15:15–15:00הפסקה

17:15–15:15
אומה וארץ

יו”ר :רחל ורצברגר
מיכאל מרמור ,השל והעם הנבחר

Lawrence Kaplan, Between Space and Time: Abraham Joshua Heschel on
the Religious Significance of the Land of Israel

מיכאל גרץ ,התורה שבעל פה של מורנו הרב השל זצ”ל :האם הוריש הרב אברהם
יהושע השל חזון ליהדות במדינת ישראל?
שמואל ויגודה ,גשר על מים סוערים :אתיקה כגשר הגותי אוניברסלי בין המסורת
החסידית של השל לבין המסורת הליטאית של לוינס מעל לאירועים הסוערים של
המאה העשרים

 17:30–17:15הפסקה

18:30–17:30
הרצאת סיכום

יו”ר :אמנון רז־קרקוצקין

Susannah Heschel, Moral Grandeur and Spiritual Audacity: The Life and
Legacy of Abraham Joshua Heschel

20:30–18:30

רב־שיח :אברהם יהושע השל בישראל:
הגשמת חזון ,התעלמות או התחדשות יהודית?
דרור בונדי
תמר אלעד־אפלבום
יונתן כהן
אליעזר שביד
מנחה :נפתלי רוטנברג

