מכללת אורות ישראל מזמינה את הציבור

לכנס הארצי השני לתורה שבעל פה

ניסן תשע״ח
בנשיאות הרב חיים סבתו

והגדת לבתך

יום א׳ ,ב' בניסן 18.3 ,קמפוס אלקנה ,לנשים בלבד

 9:45מושב פתיחה  -דרכים לבניית מחויבות הלכתית :מגמות ואתגרים
הרב חיים דרוקמן > לימוד תורה לנשים בדור גאולה | הרבנית חנה הנקין ראשת מדרשת "נשמת" > נשים בעולם ההלכה :אתגרים וגבולות
הרב חיים נבון > מחויבות בעולם פוסט-מודרני
מנחה :הרבנית ד"ר לאה ויזל ,ראשת תחום תורני ,מכללת אורות ישראל
מושב שני  -חינוך לנאמנות הלכתית ,זוויות של התמודדות
הרבנית שלומית שילר ,ראשת אולפנת כפר פינס > לבחור במחויבות | הרבנית ד"ר שולמית בן שעיה ,מכללת אורות ישראל > תפילה וצניעות :בין מחויבות להתחברות
הרבנית ד"ר מירב (טובול) כהנא ,המדרשה בבר אילן > חובה וחוויה בעבודת ה' | הרבנית ד"ר עדינה שטרנברג ,ראשת תכנית "ושננתם לבנותיך" ע"ש ריבה קושיצקי,
מכללת "אורות ישראל" > שקיפות ,אחריות ודוגמה אישית
14:00-15:00
אישים
ושיטות

הרבנית ד”ר נעמה סט,
המדרשה בבר-אילן >
על הערכים שביסוד
פסיקתו של הרב עוזיאל

הרבנית טוני מיטלמן,
(ליכטנשטיין) >
הצבת יעדים חינוכיים
בדרכו של הרב ליכטנשטיין

הרב חגי לונדין >
משנת הראי"ה קוק  -משנה
פורצת דרך

הרב חיים נבון >
במה היה הרב סולובייצ'יק
מודרני?

הרבנית חיה מאיר (נריה) >
הנוער בהגותו ובפעלו של
הרב נריה

15:15-16:15
אגדה

פרופ’ יובל סיני,
נשיא מכללת אורות ישראל >
״כל דיין הדן דין אמת
לאמיתו ,כאילו נעשה שותף
להקב״ה במעשה בראשית״
 -על הממד הדתי בשפיטה

הרבנית ד”ר פנינה נויבירט >
מה לך פה אליהו?

הרב רונן טמיר,
ראש מדרשת ״בינת״ >
"היאך אנו נגאלים?" -עיון
באגדה על גאולת מצרים

ד”ר ציפי ריין
מנהלת המרכז למשפחה
במכללת אורות ישראל >
אגדה של משפחה

הרב מתניה ידיד,
מכללת אורות ישראל >
הטבע והבריאה בספרות
האגדה

הכנס המרכזי
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 9:30מושב פתיחה
פרופ' יובל סיני ,נשיא מכללת אורות ישראל > דברי ברכה | הרב יצחק יוסף שליט"א ,הראשון לציון הרב הראשי לישראל > הרצאת פתיחה
הרב חיים סבתו ,ראש ישיבת ההסדר מעלה אדומים > ראשית חכמה יראת ה'  -פרקים בחינוך לאמונה
 11:00פאנל לימוד גמרא בישיבות תיכוניות ,ישיבות הסדר וישיבות גבוהות
הרב ד״ר יהודה זולדן ,מפמ״ר תושב״ע | הרב יאיר יעקובי ,ראש ישיבת אמי״ת ירוחם | הרב דוד פנדל ,ראש ישיבת ההסדר בשדרות | הרב יהושע מאגנס ,ישיבת מרכז הרב
הרב שרגא פרוכטר ,ראש ישיבת ב״ע גבעת שמואל | מנחה :עמנואל שילה ,עורך עיתון בשבע.
הלכה

משפט התורה

אגדה ,בית ,חינוך ומשפחה

אישים ,שיטות ולימוד גמרא

12.30-11.45

הרב קלמן בר,
רבה של נתניה >
המכוסה בתורה הוא מפורש בחז"ל
על יציאת מצרים

הרב שלמה אישון,
ראש מכון כת״ר לכלכלה ע״פ
התורה >
עד מדינה לאור ההלכה

הרב בן ציון אלגזי,
ראש מכון צורבא מרבנן >
יצרא דעריות לעומת חדוותא דשמעתא

הרב שלמה לוי
ראש כולל ישיבת הר עציון >
הרב חיים דוד הלוי

13.30-12.45

הרב אביחי קצין,
ראש בית מדרש ראשית רעננה >
מה נשתנה?
על שאלות ושינויים בליל הסדר

הרב עידו רכניץ,
בית דין ארץ חמדה >
חינוך לדמוקרטיה

הרב אלישע אבינר,
ראש הכולל בישיבת ההסדר מעלה אדומים
ונשיא מרכז למשפחה במכללת אורות>
משברים בהנחלת התורה בין האבות לבנים

הרב ד״ר יהודה זולדן,
מפמ״ר תושב״ע >
חינוך ילדים קטנים למצוות ליל הסדר

14.30-13.45

הרב פרופ’ אברהם שטיינברג,
עורך האינציקלופדיה התלמודית >
קביעת רגע המוות והשתלת איברים

פרופ’ יובל סיני,
נשיא מכללת אורות ישראל >
אל תעש עצמך כעורכי הדיינים

הרב אלי שיינפלד,
מנהל מרכז למשפחה במכללת אורות ישראל >
חברתך ואשת בריתך

פרופ’ בן-ציון רוזנפלד,
מכללת אורות ישראל >
הרב שאול ישראלי

 15:00מושב מליאה
הרב יעקב אריאל > הלכות מדינה
 16:00מושב סיום -שיטות לימוד בגמרא
הרב עמיחי גורדין ,ישיבת הר עציון > דרכו הלימודית של הרב ליכטנשטיין | הרב אברהם קורצוויל ,ראש ישיבת ההסדר בקרני שומרון > אסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא
הרב מנחם קליין ,מכללת אורות ישראל > שיטת הלימוד עפ"י ששת ההישגים | מנחה :רונאל עטיה ,דיקן לימודי חוץ ומרכז אקדמי קמפוס רחובות מכללת אורות ישראל

תורת הרמב"ם

יום ו' ,ז' בניסן 23.3 ,קמפוס רחובות ,רחוב הרב שטיינמן 3

 9:30מושב פתיחה
הרב חיים פוגל יו"ר חבר הנאמנים של מכללת אורות ויו"ר המרכז למורשת הרמב"ם > דברי ברכה
הרב ד״ר רצון ערוסי רבה הראשי של קריית אונו > הרמב"ם איש ההלכה ,האמונה והמדע
השופט ניל הנדל שופט בית המשפט העליון > הרמב״ם והמשפט הפלילי העברי
11:00

הרב יצחק שילת,
ראש ישיבת מעלה אדומים >
ברית אבות וברית סיני  -שיטות הרמב"ם והכוזרי

הרב ד”ר אליהו אביעד >
היבטיים חינוכיים בתורת
הנפש של הרמב"ם

הרב אליעזר איגרא,
דיין בבית הגדול בירושלים >
הלכות פסח לשיטת הרמב"ם

הרב פרופסור שלמה זלמן הבלין,
מכללת אורות ישראל >
מפעל הגניזה החדש (של פרידברג) 'יד הרמב״ם'

 12:00מושב סיום
פרופ' יובל סיני ,נשיא מכללת אורות ישראל > התמודדות עם סתירות פנימיות בכתבי הרמב"ם
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