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רבשינעיה
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מיועד לקהל הרחב ,אנ

שים ונשי
ם ,דתיים וחילוניים ,צעירים ומבוגרים

9:00 - 8:00

התכנסות והרשמה

9:45 - 9:00

מליאת פתיחה  -הלל מאלי
ממקדש למדרש
שיעורים במקביל לפי בחירה אישית

10:45 - 10:00
11:05 - 10:45

סדנאות

בית כנסת

בית מדרש

אולם הרצאות

כיתת סדנאות

גב’ שרית מזרחי
תורה וגדולה במקום אחד –
הון ושלטון ,הילכו יחדיו?

ד”ר עדו חברוני
הלכה ואגדה:
הזדמנות להתחדשות

אמיתי פורת
“בצלם א-לוהים”  -פירושים
אפולוגטיים ופירושי חז”ל

הרב שמואל ריינר
הלכה ואגדה של ביאליק -
על הפולמוס סביב המאמר

ביום העיון נצלול לים המדרש במסגרת של שיעורים ,הרצאות וסדנאות במגוון
נושאים ממחשבת האגדה של חז"ל הפסקה
כיבודלימוד הטקסט המדרשי
ובדגש -על
מר ראובן קמפניינו

11:50 - 11:05

ד”ר שולה לדרמן

יהודה טאובמן
צעירים
וחילוניים,
לקהל
ומבוגריםהרב יהודה גלעד
המשכן
בראשית ומעשה
הרחב ,אנשים ונשים ,דתיים מעשה
אבהו איש
מיועד של רבי
לדמותו
קיסריה  -אמורא ארץ ישראלי
דור שלישי

פרופ’ אביגדור שנאן
ירבעם  -גנאי ושבח בראי
12:55 - 12:10
שולמית האגדה
ספרות
אליצור ,ד"ר
פרופ'

מי כאן הלל?  -על מנהיגות
רגישות ויהדות הומניסטית

בראי הפרשנות המקראית,
המדרשית והאמנותית

ד”ר חן מרקס
ביום העיון:
המרצים
השבורים
בין החרסים
חידת
במדרש איכה
רבההרב דוד
אמינוף,
עירית

ד”ר עירית אמינוף
ראובן  -בכור שוטה
או
רגישה?ד"ר
נפשהרב
ביגמן,

מדרשים בני זמננו

הרב בני הולצמן
איך לומדים אגדה?

יצחק בן דוד,
(ארוחת צהריים)
14:00 - 13:00
חברוני ,יהודה טאובמן,
צהרייםעדו
הפסקת ד"ר
הרב יהודה גלעד ,הרב בני הולצמן,
ד"רדוד
יצחק בן
הרב ד”ר
מזרחי ,ד"ר חן מרקס,
הלל מאלי ,גב' שרית
שולה לדרמן ,ד"ר
לביא,
ד"ר משה
פרופ’ שולמית אליצור
הרב דוד ביגמן
״יפה אמרת ,לימדתני!״  -התורה
כמשמרי מסורות
פייטנים
ובשיח
ההתגלות במקרא
עופרן ,אמיתי פורת,
אילעאי
סתיו ,הרב
אברהם
נויבירט ,הרב
 14:45 - 14:00השופטת ד"ר פנינה
כדיאלוג בין א-לוהים ואדם
המדרש
בהשקפת המדרש
פרופ' אביגדור שנאן
הבבלי שמואל ריינר,
התלמוד הרב
קמפניינו ,גב' רחל קרן,
מר ראובן
15:50 - 15:05

ד”ר משה לביא
גב’ רחל קרן
הרב אברהם סתיו
קרובהישיבה
עםלךצוות
לשיעורים
במקביל
מהקב”ה?” -
סדנאות “ויש
תתקיימנהומקדשי
שבתותי תשמורו
“את
איש ,אישה וארוחה – על מזון
קרבת א-לוהים ואדם במדרשים
תיראו” – בין מדרש ,הלכה
וזוגיות בסיפורי התלמוד הבבלי
אבודים מהגניזה
ואגדה

16:10 - 15:50

הפסקה
כיבוד )על בסיס מקום פנוי!(
ביום -העיון
עלות  ₪ 60 -בהרשמה מוקדמת₪ 100 ,

17:00 - 16:10

מהקיבוץ,
ושוב
הלוך
לקיבוצי העמק  -אנו נארגן
נויבירט
פנינה
הסעה ד”ר
מליאת סיכום -
בשאלה
סיוםשחזר
מעשה ברב
הבוקר.
שיעורי
כולל הסעת חזור לאחר
אין הרשמה מראש לשיעורים.

מוקדמת  -במשרד הישיבה04-6480712 :
ולהרשמה
בנקודת הקליטה.
נוספיםמראש
לפרטים הרשמה
למעוניינים באחת הסדנאות -
לפרטים 04-6480712 -
מספר המקומות מוגבל.
yeshiva@maalegilboa.org
| www.maalegilboa.org
www.maalegilboa.org
להרשמה
נבחנת אפשרות להסעות ליום העיון (בתשלום) מירושלים ומעפולה.
המעוניינים מוזמנים להתקשר למשרד הישיבה לקבלת פרטים.

מעלה גלבוע

מחלקי המים

