
Click here to register for the lecture לחצו כאן כדי להירשם להרצאה

Click here to join the seminar לחצו כאן להצטרפות לסמינר

The Israel Academy of Sciences and Humanities 

and The Shlomo Pines Society

take pleasure in inviting you to the Annual Lecture in Memory of

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

והעמותה לזכרו של פרופ‘ שלמה פינס ז“ל

מתכבדות להזמינכם להרצאה השנתית לזכרו של

Chairperson: Prof. Moshe Idel, Academy Member, 
The Hebrew University of Jerusalem, Shalom Hartman Institute

 יושב ראש� פרופ‘ משה אידל, חבר האקדמיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים, מכון שלום הרטמן

will be dedicated to the memory of 
Dr. Gabriela Elgrably-Berzin, recipient of the 2012 Pines Prize 

for a junior distinguished scholar, author of the book
Avicenna in Medieval Hebrew Translation: Ṭodros Ṭodrosi’s 

Translation of Kitāb al-Najāt, on Psychology and Metaphysics

יוקדש לזכרה של ד"ר גבריאלה אלגרבלי–ברזין, זוכת פרס פינס
לחוקר צעיר מצטיין לשנת תשע"ב/2012, כותבת הספר

Avicenna in Medieval Hebrew Translation: 
Ṭodros Ṭodrosi’s Translation of Kitāb al-Najāt, 

on Psychology and Metaphysics



Professor Shlomo Pinesפרופסור שלמה פינס

Dr. Resianne Fontaine, University of Amsterdam

will speak on

Terms and Trends in Thirteenth-Century 
Jewish Philosophy: The Quest for Certainty and 

the Impact of Maimonides

Wednesday, 15 Sivan 5781,
26 May 2021, at 17:00

ביום רביעי ט“ו בסיוון תשפ“א
26 במאי 2021, בשעה 17:00

The event will be on Zoom by pre-registration האירוע יועבר בזום

The Shlomo Pines seminar for the year 2021

about

הסמינר על שם פרופ' שלמה פינס לשנת תשפ"א

בנושא

אומנות התרגום: טודרוס טודרוסי ומתרגמים אחרים מערבית לעברית

Moderators: Prof. Shmuel Harvey, Bar-Ilan University
Dr. Resianne Fontaine, University of Amsterdam

Chair: Dr. Miriam Goldstein
The Hebrew University of Jerusalem



Thursday, 16 Sivan 5781,
27 May 2021, at 16:00

The event will be streamed live on Zoom

The seminar will take place on

מנחים� פרופ' שמואל הרוי, אוניברסיטת בר־אילן
ד"ר רזיאן פונטיין, אוניברסיטת אמסטרדם

 יושבת ראש� ד"ר מרים גולדשטיין
האוניברסיטה העברית בירושלים



ביום חמישי ט“ז בסיוון תשפ“א
27 במאי 2021, בשעה 16:00

האירוע יועבר בזום

מועד הסמינר

Literalism and the Art of Translation: 
Ṭodros Ṭodrosi and Other Arabic-to-Hebrew Translators

https://pines2021.forms-wizard.biz/users/new
https://huji.zoom.us/j/85135646355?pwd=Rk0vRXBXZFhWKzB5RktVSHJZWnJTdz09#success

