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 .58–41' עמ ,)תשס"ה( 55"המונח 'האור הנברא' והשלכותיו במשנתו של הרמב"ם", דעת,  .31

 משה חלמיש, יוסף רבלין ורפאל שוחטבתוך: ש החיים לר' חיים מוולוז'ין", "מבנה ותוכן בספר נפ .32

 .196–185 גן תשס"ג, עמ'-רמת, גר"א ובית מדרשוה ,עורכים()
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 2005במרץ  9-7אילן, 

"אהבה בתענוגים: אנציקלופדיה יהודית ומדעית", הכינוס החמישי של האגודה הישראלית להיסטוריה  .24

 2005במרץ  17-16ילוסופיה של המדע, מכון ון ליר, ירושלים ולפ

25. the  -Century Maimonidean Encyclopedia", Maimonides th: A 14anugimTa-Ahabah ba"

Man and his Image, University College of London, June 15-17 2004 

-8היהודית, אוניברסיטת בר אילן, "בין הרמב"ם לקבלה בספר אהבה בתענוגים", הרמב"ם במיסטיקה  .26

 2004ביולי  10

 השלושה עשר למדעי"תורת הגלגול הפילוסופית במשנתו של משה בן יהודה נגה", הקונגרס העולמי  .27

 2001אוגוסט  ירושלים, היהדות,

 ,אוניברסיטת בר אילן "מבנה ותוכן בספר נפש החיים", הגותו הפילוסופית קבלית של הגר"א מוילנה, .28

 1998 בינואר 7

29. Encyclopedia of  Century-anugim: A FourteenthcTa-Moses ben Judah’s Ahavah ba"

Science", Medieval Hebrew Encyclopdias of Science and Philosophy, Bar ilan University, 

11-14 January 1998 

 :הרצאות בימי עיון ופורומים אקדמיים

)גרשוני ומקבילי(,  החדש של מורה הנבוכיםוהביאור "הרמב"ם והאדם המודרני", ערב לכבוד התרגום  .30

 24.6.2021אוניברסיטת בר אילן, 

ערב עיון לכבוד צאת ספר מאמרים של יצחק טברסקי )בעריכת לדורו ולדורנו",  –"הרמב"ם של טברסקי  .31

 18.5.2020, מרכז זלמן שזר,  כרמי הורביץ(

ערן "גישתו החינוכית של הרמב"ם", האוניברסיטה העברית.  עמירה של הספר צאת לכבוד עיון ערב .32

3.4.2019 

עיון לכבוד צאת הספר "עליון על כל תפיסת הבחירה האסטרולוגית", יום  -"מזל שעם ישראל נבחר .33

 24.12.2018גויים" מאת חנה כשר, אוניברסיטת בר אילן, 

"שלילת האקרסיה אצל הרמב"ם וקודמיו" ערב עיון לכבוד צאת הספר "מהות הבחירה בהגות  .34

 24.5.2017היהודית" מאת שלום צדיק, אוניברסיטת בן גוריון, 

 הרצאת", בואקום גופים ונפילת וזמן תנועה, אינסופי וקוטן גודל, הראשון החומר על יהודה בן משה' ר" .35

 , תש"ע(שבע באר) גוריון-בן אוניברסיטת, ליהדות המחלקה בפורום אורח

 תש"ע ,לנדר מכללת, לחידוש מסורת בין בנושא עיון יום", השדים על קרשקש חסדאי' ר" .36

 צאת לכבוד עיון ערב, הספר במת", ם"הרמב של הפילוסופיה ועד מהמקרא הכבוד תורת של גלגולה .37

 לנדר, תשס"ח מכון, Maimonides’ Confrontation with Mysticism, קלנר מנחם של ספרו



 המחלקה, ו"תשס לשנת מחקר מענק זוכות לכבוד עיון ערב", המדעים על יהודה בן משה' ר" .38

 הפתוחה האוניברסיטה, ויהדות פילוסופיה, להיסטוריה

 

 . פעיליות אקדמיות אחרות6

 :ארגון כנסים

 כנס החוגים למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית - )מרץ( 2012

שנה למותו של רח"ק, )בשיתוף עם זאב  600פילוסוף ומנהיג" במלאת  -"ר' חסדאי קרשקש - )ינואר( 2011

 זלמן שזר, ירושליםהרוי ואחרים(, מרכז 

שנה למותו של מהר"ל )בשיתוף עם אלחנן ריינר  400"המהר"ל בראי הדורות", במלאת  - )אוגוסט( 2009

 ואחרים(,  מכון ון ליר, ירושלים

, )בשיתוף עם מודיעין השני ע"ש פרופ' יאיר פרג כנס ,"בית שני: בימים ההם בזמן הזה"  - )דצמבר( 2005

 האוניברסיטה הפתוחה, רעננה ועיריית מודיעין(, יובל גדות ורבקה ניר

 

 :מהמאוחר למוקדם( (ופרסים מלגותמענקים, . 7

 :מענקי מחקר

ב"ג . נושא: פירוש רלש"ח לכל שנה ISF(  ,,000501( מענק מחקר, הקרן הישראלית למדעים -1202 – 2420

 .שמע הטבעילביאור הבינוני ל

. נושא: פירוש רלב"ג ש"ח לכל שנה ISF(  ,117,000( מענק מחקר, הקרן הישראלית למדעים 2015 – 2016

 .לקיצור השמע הטבעי

ש"ח נושא: פירוש כומטינו למורה  25,000, (ISF) מענק לפרסום ספר, הקרן הישראלית למדעים -2015

 הנבוכים.

 ש"ח. נושא: פירוש כומטינו למורה הנבוכים 10,000מענק מחקר, קרן יניב, אוניברסיטת תל אביב,  - 2010

 . נושא: ספר אהבה בתענוגיםMemorial Foundation for Jewish studies ,$5,000מענק מחקר,  - 2009

 אהבה בתענוגים . נושא: ספרMemorial Foundation for Jewish studies ,$4,000מענק מחקר,   - 2008

 ש"ח. נושא: ספר אהבה בתענוגים 35,000מענק מחקר, האוניברסיטה הפתוחה,  - 2007

 ש"ח. נושא: ספר אהבה בתענוגים 45,000מענק מחקר, האוניברסיטה הפתוחה,  - 2006

 ש"ח. נושא: פירושים על י"ג העיקרים 9,000מענק מחקר, האוניברסיטה הפתוחה,  - 2004

 :מלגות ופרסים

 מלגה חודשית, האוניברסיטה הפתוחה - 2006

 מלגה חודשית, האוניברסיטה הפתוחה - 2001



 מלגה חודשית, המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית - 2001

 מלגה חודשית, המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית - 1999 -1996

 טה העבריתמלגה חודשית, המכון למדעי היהדות, האוניברסי -1994 -1993

 פרס דיקן, האוניברסיטה העברית -1991

 פרס דיקן, האוניברסיטה העברית -1990

 


