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יום חמישי, כ"ז שבט, 23.2
14:00 – קבלת חדרים

קבלת פנים – קפה ועוגה (לובי המלון, קומה 5 מול דלפקי הקבלה)
15:40 –  תפילת מנחה (באולם הכנס: לואי ה–14, קומה 3)

15:50 – פתיחה: ד"ר חנן מנדל
16:00 – הרב שלמה ריסקין: הנהגה נשית – האם אשה יכולה לשמש כמורת הלכה או דיינת?

17:00 – רב שיח: תודעה ישראלית וגלותית והשלכותיה על יחסי הציונות הדתית ויהדות ארה"ב כיום   
בהשתתפות ד"ר אביעזר וייס, בקי כספי והרב אשר לופטין, מנחה – צביקה קליין   

המושב מתקיים בשותפות עם קרן משפחת רודרמן   
18:30 – ארוחת ערב (חדר האוכל המרכזי, קומה 3)

19:20 – ערבית (אולם ויליאם, קומת הלובי)
19:30 – הרב ד"ר אורן דובדבני:  כשרות קהילתית ומדינית � ההבדלים במבנה ההלכתי של מערך הכשרות

           בישראל ובתפוצות, עיון בתקדימים הלכתיים
20:45 – שלומית נעים נאור: ערב תרבות: התחדשות השפה ומעמד העברית ביהדות הגולה ובישראל

יום שישי, כ"ח שבט, 24.2
06:15 – שיעור לפני התפילה: הרב אשר לופטין: ברוך שעשני ישראל – על ישראל והגויים  (השיעור       

יועבר באנגלית)  
She'Asani Israel � A Halakhic View (The lecture will be in English) 

07:00 – שחרית
07:35  – ארוחת בוקר בחדר האוכל המרכזי.

חברי חוג הידידים ומובילי התנועה יתכנסו בטרקלין עסקים בקומת הלובי, לארוחת בוקר משותפת, 
שיח ודיון על תוכנית התנועה לשנים 2019–2018.

08:45 – הרב אשר לופטין: התבוללות וקירוב – המצב בארה"ב: עיון הלכתי בתפיסה סלחנית להתבוללות?
09:50 – רב שיח: היחס לתרבויות חיצוניות והתפיסה העצמית של ההלכה כתרבות � מה בין ישראל לגולה?

בהשתתפות הרב ג'פרי פוקס והרב אשר לופטין, מנחה – הרב אביע"ד סנדרס   
11:00 – הפסקה

11:15 – (זמן התארגנות) שמואל שטח: כמה תמונות וסרטונים ממה שעשינו השנה בתנועה.
11:30 – נעם אורבך: יחס ישראל והציונות הדתית לקהילות מתייהדות ברחבי העולם  – המקרה של יהדות  

קאיפנג, סין  
12:35 – קפה כיבוד קל (במבואה ליד לואי ה–14, קומה 3)
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ערב שבת,
16:45 – קבלת שבת מוסיקלית (אולם הנרי, בצמוד לאולם לואי ה–14, קומה 3).

17:12 – הדלקת נרות (במבואה לאולם לואי ה–14, קומה 3)
17:28 – תפילת מנחה וקבלת שבת        דבר תורה – ד"ר חנן מנדל

18:30 – סעודת ליל שבת (אולם לואי ה–15, קומה 3)
20:00 – הרבנית ד"ר ג'ני רוזנפלד: 

           "בין השופט אשר יהיה בימים ההם", לזמן הזה בארץ ישראל: עיון בפרשה 
21:00 – הרב ג'פרי פוקס: עיון בפמיניזם ההלכתי: הלכות נידה כמקרה בוחן 

22:00 – הפסקה  
22:15 – טיש: כור היתוך ורב תרבותיות: מהם המנהגים היחודיים של כל קהילה ואיך זה יוצר, או מקשה

                    על יצירת תודעה יהודית משותפת?
                 בהנחיית דביר חדד, הרבנית ד"ר ג'ני רוזנפלד והרב אביע"ד סנדרס

שבת, כ"ט שבט, 25.2
07:00 – כיבוד קל (במבואה ליד אולם לואי ה–14, קומה 3)

07:15 – שיעור לפני התפילה: דביר חדד, יצירתיות הלכתית מבית מדרשם של קהילות עדות המזרח
08:00 – תפילת שחרית ומוסף באולם הנרי (קומה 3, בצמוד לאולם לואי ה–14)
           מניין שיתופי הלכתי, במקביל למניין הרגיל, יתקיים באולם לואי ה–14

10:00 – קידוש, סעודה שנייה חלבית (חדר האוכל המרכזי)
11:15 – הרב אביע"ד סנדרס: מחלוקת רס"ג ובן מאיר כצוהר למחלוקות המנטליות בשיח ההלכתי   

בישראל ובארה"ב  
12:15 רב שיח: פמיניזם יהודי בארץ ובחו"ל – לאן פנינו? בהשתתפות: הר' אביטל אנגלברג, 

                    הרבנית ד"ר ג'ני רוזנפלד והרב ג'פרי פוקס,    מנחה – ד"ר חנן מנדל
13:15 – תפילת מנחה

13:40 – סעודה שלישית בשרית (אולם לואי ה–15, קומה 3)
           מנוחה 

15:45 – כיבוד קל 
16:20 – הר' אביטל אנגלברג: הא לן והא להו– על פסיקה ותעוזה בישראל ובבבל

17:20 – עם הפנים לעתיד: רב שיח ודיון פתוח עם מובילי התנועה 
בהשתתפות: הר' אביטל אנגלברג, גילה ברקוביץ, יוסי בן הרא"ש, ד"ר חנן מנדל,   

       הרב אביע"ד סנדרס, שמואל שטח
18:25 – ערבית והבדלה מוסיקלית (צאת הכוכבים ב� 18:08)

שבוע טוב!
נא לא לשכוח להחזיר את מפתחות השבת לקבלה

ÌÂÏ˘Ï  ÔØÌÎ˙‡ˆ
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המרצים והמרצות המשתתפים
(על פי סדר א"ב)

נועם אורבך  � מחלק את זמנו בין מחקר והוראת שפה ותרבות סין ובין הקמת סטארטאפ טכנולוגי. לימד עברית 
שני  תואר  בעל  בסין.  ראשונה  היהדות  למדעי  ספרייה  של  הקמה  ניהל  גם  שם  סין,  שאנדונג,   באוניברסיטת  ותלמוד 
יהודית  קהילה  של  התחייה  נסיונות  סביב  הפוליטיקה  את  חקר  העברית, שם  באוני'  אסיה  מזרח  בלימודי  בהצטיינות 

בקאיפנג שבסין. כותב דוקטורט על חדירתן ומעמדן של דתות זרות בסין העכשווית.

הר' אביטל אנגלברג � רמי"ת במדרשת עין הנצי"ב וחברת הוועד המנהל של נאמני תורה ועבודה. למדה בתכנית 
ראשון  תואר   בעלת  יורק.  בניו  מהר"ת  ישיבת  מטעם  אורתודוכסית  לרבנות  והוסמכה  לינדנבאום,  במדרשת  ההלכה 
האמת  במושג  רבות  עוסקת  שונות.  במסגרות  והלכה  גמרא  מלמדת  קבוצות,  מנחת  בתלמוד.  שני  ותואר  בתיאטרון 

ובהתפתחות ההלכה אצל חז"ל.

הרב ד"ר אורן דובדבני � בוגר ישיבת הר עציון ומוסמך לרבנות מטעם הרבנות הראשית לישראל ובעל תואר שלישי 
כראש  ושימש  ומקסיקו  בוונצואלה  בקהילות  כרב  רבות  שנים  במשך  שימש  אילן.  בר  מאוניברסיטת  היהדות  במדעי 
מערכת הכשרות של הקהילה היהודית במקסיקו ואב בית הדין לגיור. כיום משמש כראש מחלקת הכשרות בגבעתיים 

ורב הישוב שדה אילן ועוסק בפרוייקטים שונים בכשרות בארץ ובעולם.

ונשיא המכללה האקדמית לחינוך  וייס � בעבר מנהל בית הספר התיכון התורני "צייטלין" בתל אביב  אביעזר  ד"ר 
"גבעת ושינגטון". ממייסדי נאמני תורה ועבודה. כותב ומרצה רב תחומי.

דביר חדד � נולד וגדל באשדוד ובציריך שבשוויץ.  שב ארצה עם משפחתו והחל בלימודי תואר ראשון בפילוסופיה, 
בשנה  הרצוג.  בקריית  התיכונית  בישיבה  לימודיו  לסוף  במקביל  זאת   � אילן  בר  באוניברסיטת  ומתמטיקה  פיסיקה 
השלישית ללימודיו, ריכז את תא הסטודנטים של נאמני תורה ועבודה בקמפוס. לאחר מכן המשיך ללימודים בישיבת 
מעלה גלבוע ובישיבת הדר בניו יורק. הקים את בית מדרש בין הזמנים שפועל בשיתוף פעולה עם נאמני תורה ועבודה  זו 

השנה השנייה. כיום משרת כחייל ברבנות הצבאית.  

  JFNA (The Jewish Federations of North America) בקי כספי � רבקה (בקי) כספי היא מנכ"לית המשרד הישראלי של ה
תפקיד זה בידיה מאז הצטרפותה לארגון בשנת 2007. במתכונת זו,  מובילה בקי צוות המשמש כעיניים, אוזניים ולעיתים 
הקול של יהדות צפון אמריקה ובפרט בפעילות הארגון בישראל. בניצוחה של בקי, מובילה המחלקה מאות פרויקטים, 
משימות ופעילויות אחרות של הארגון בישראל. בינהם, שמירת קשר עם השותפים ההיסטוריים של הארגון, ארגון של 
הועידה הכללית GA בירושלים שנערה בשנת 2013 ומתקיימת מדי חמש שנים בישראל. וכן, ייצוג הארגון בתקשורת, 

במדיה, ומול ממשלת ישראל.

הרב אשר לופטין � נשיא בית הספר לרבנות בישיבת חובבי תורה, ישיבה אורתודוכסית שדרכה היא תורה פתוחה, 
מכילה ומאירת פנים. בעבר היה המנהיג הרוחני של קהילת "אנשי שלום בני ישראל", בית כנסת אורתודוכסי מודרני 
בשיקגו, הקיים 188 שנה. הוא הוסמך לרבנות ע"י הרב אהרון סולובייצ'יק וישיבת בריסק בשיקגו, וגם מישיבה יוניברסיטי 
כעמית בתוכנית ווקסנר למוסמכים. הוא מוסמך בפילוסופיה ערבית של ימי הביניים מאוניברסיטת אוקספורד, ומחברם 

של כמה וכמה מאמרים אקדמיים ופופולריים.

ד"ר חנן מנדל � יו"ר תנועת נאמני תורה ועבודה, ומרצה למשפטים ויישוב סכסוכים בקריה האקדמית אונו. עורך כתב 
העת "תרבות דמוקרטית" בהוצאת הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן ומנהל שותף של רשת המחקרים בעברית 

.(hrn�ssrn) חוקר דמוקרטיה, בתי משפט ומערכות דיגיטליות ליישוב סכסוכים.

שלומית נעים נאור � אשת חינוך ומשוררת. שלומית למדה פילוסופיה וספרות באוניברסיטה העברית וכתיבה יוצרת 
באוניברסיטת בן גוריון. עיסוקה המקצועי המרכזי הוא יצירת קשרים בין  יהודים בחו"ל לישראל. ובין ישראל ליהודי חו"ל 

ליהדות בכלל.  ספר שיריה 'אין לדבר סוף' יצא בשנת התשע"ו וזכה בפרס מפעל הפיס ובפרס שרת התרבות.

הרב אביע"ד סנדרס � ר"מ במדרשת לינדנבאום, מוביל פרוייקט מנהיגות חינוכית דתית בתנועה, מלמד במסגרות 
שונות, חבר ארגון רבני בית  הלל. בעבר ראש בית מדרש ושליח עמיאל� אור תורה סטון בקהילת סאות'פילד מישגן.
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תקצירי הרצאות:

הרב שלמה ריסקין: 
הנהגה נשית � האם אשה יכולה לשמש כמורת הלכה או דיינת?

בשיעור נדון במציאות של נשים כמנהיגות רוחניות, וגם כמורות שמלמדות תורה ופסקים – ובוחרות להימנע מתואר 
רב או רבה. נעיין בסוגיות הרלוונטיות ונביט גם בהבדלים בתגובות בארה"ב ובישראל, בפרט לאור הפסק החדש של 

ה�OU והדיונים הבלתי פוסקים בזרמים השונים מעבר לים ובקהילות השונות בארצנו.
רב שיח: 

תודעה ישראלית וגלותית והשלכותיה על יחסי הציונות הדתית ויהדות ארה"ב כיום
בהשתתפות: ד"ר אביעזר וייס, בקי כספי  והרב אשר לופטין,  מנחה � צביקה קליין

התפתחות של תודעה הינה תהליך ארוך, שמתרחש לאורך עשרות שנים ולעיתים אף מאות. מהו תהליך 
ההתפתחות של התודעה הישראלית ובמה הוא שונה מהתודעה הגלותית ששרתה בקרב היהודים? 

נעסוק בהשפעות התופעה של התפתחות תודעת זהות ישראלית כבית, ולא כמרכז מכונן. איפה 
ישראל נמצאת בחיי היומיום של היהודי האמריקאי, ומה מקומה של יהדות ארה"ב אצל היהודי 

הישראלי? מה ראוי ללמוד מכל צד של הים, ואיך ניתן לשמר השפעה הדדית שמביעה להתפתחות? 
המושב מתקיים בשותפות עם קרן משפחת רודרמן

הרב ג'פרי פוקס � משמש כראש ישיבת מהר"ת בשבע השנים האחרונות. במסגרת זו הוא מלמד הלכה ומדריך 
מוסמכות לרבנות בתפקידיהן השונים בשטח, במקביל לפיתוח וניסוח תוכנית הלימודים שלהן. הרב פוקס שימש גם כרב 
קהילה במשך שבע שנים, מיד לאחר שסיים את שנתו הראשונה בלימודיו לרבנות בישיבת חובבי תורה. הוא גר בריברדייל 

שבניו�יורק עם אשתו וארבעת בניהם. 

צביקה קליין � כתב לענייני העולם היהודי, עלייה וקליטה בעיתון מקור ראשון, באתר nrg ובאפליקציית 360. קליין, 
יליד ארה"ב, שימש  כשליח מטעם בני עקיבא העולמית והסוכנות היהודית למיאמי פלורידה, ועבד למשך מספר שנים 
בסיקור  עבודתו  על  וה"ג'וינט"  ברית"  "בני  של  העיתונות  בפרסי  זכה  קליין  העולמית.  הציונית  ובהסתדרות  בתנועה 

התפוצות.

הרבנית ד"ר ג'ני רוזנפלד � מזה שנתיים, הרבנית ד"ר ג'ני רוזנפלד משמשת מנהיגה רוחנית באפרת, מטעמו ובליוויו של 
הרב שלמה ריסקין.   בחודשים האחרונים התווסף לה תפקיד חדש של מנהלת בית הדין לדיני ממונות שעל ידי המועצה 
הדתית אפרת. היא בוגרת התכנית למנהיגות הלכתית על שם סוזי ברדפילד במדרשת לינדנבאום, וקיבלה שם "היתר 
הוראה" מהרב ריסקין והרב שוקי רייך. בעלת דוקטורט בספרות אנגלית מאוניברסיטת CUNY בניו יורק, שם היא כתבה 
לאהוב:  "עת  הספר  את  בשותפות  כתבה  היא  ווקסנר.  קרן  כעמיתת  וחסידיים,  תלמודיים  מינית ממקורות  אתיקה  על 
המדריך להעצמת הקשר האינטימי של הזוג הדתי", ספר הדרכה מינית לזוגות טריים. ד"ר רוזנפלד היא גם מורה לגמרא 

והלכה בבית הספר פלך.

הרב שלמה ריסקין – נולד בברוקלין בשנת ת"ש (1940). את לימודיו סיים בהצטיינות בישיבה אוניברסיטה והוסמך 
לרבנות ע"י הרב סולובייצ'יק זצ"ל. בשנת 1982 הוענק לו תואר דוקטור מאוניברסיטת ניו�יורק. הרב ריסקין התפרסם 
ברית  יהודי  לשחרור  עניפה  ופעילות  והחסד,  החינוך  בתחומי  פעילות  לקירוב לבבות,  הנמרצת  פעילותו  בשל  בעולם 
מוסדות  הקים  ואף  המודרנית שתמך  האורתודוקסיה  מנהיגי  מראשוני  ריסקין  הרב  היה  פעולותיו  בין שאר  המועצות. 
לקידום רוחני לנשים עוד בזמן שהותו בארה"ב, וביתר שאת לאחר עלייתו לארץ. את מעמדו הנכבד כאיש חינוך רכש הרב 
ריסקין הודות למוסדות אור תורה שהוקמו בארה"ב והתפתחו בארץ לרשת "אור תורה סטון", מכללות ומכונים המחנכים 
כ�3000 תלמידים מהארץ ומהתפוצות. לצד היותו ראש ישיבה ונשיא של  מוסדות "אור תורה סטון" משמש הרב ריסקין 

החל מ 1983 (שנת עליתו לארץ) כרב עיר באפרת אשר בגוש עציון.

רתה בקרב היהודים? 
מרכז מכונן. איפה 
ה"ב אצל היהודי 

שמביעה להתפתחות?

במהלך הכנס תוצג תערוכת הצילומים "פסים, כוכבים ומגן דוד � תרומתה של יהדות ארה"ב ליישוב במהלך הכנס תוצג תערוכת הצילומים "פסים, כוכבים ומגן דוד � תרומתה של יהדות ארה"ב ליישוב 
ולמדינת ישראל" באדיבות תכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית באוניברסיטת חיפהולמדינת ישראל" באדיבות תכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית באוניברסיטת חיפה
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הרב ד"ר אורן דובדבני: 
בישראל  הכשרות  מערך  של  ההלכתי  במבנה  ההבדלים   � ומדינית  קהילתית  כשרות 

ובתפוצות, עיון בתקדימים הלכתיים
מוצר  כשרות?  מהי  אבל  עצומים.  סכומים  אלו  בשנה.  דולר  מיליארד  ארבעה  כמעט  מגלגל  העולמי  שוק הכשרות 
מסחרי או שירות ציבורי וקהילתי? האם תחרות מסחרית בשוק הכשרות טובה או מזיקה לכשרות? האם הרעיון של 
'כשרות ממלכתית' הוא רעיון שמשיג את מטרתו? וקצת על התהפוכות בשוק המזון הכשר בעולם הגלובלי, ביחס 

למתרחש במדינת ישראל.
שלומית נעים נאור:  

ערב תרבות: התחדשות השפה ומעמד העברית ביהדות הגולה ובישראל
בערב מרוכז זה ננסה לעמוד על מקומה של ישראל בספרות העברית לאורך הדורות, דרך קום המדינה ועד ימינו. 
נחשוף את התודעה הגלותית הטמונה ביצירות מתקופות שונות, ונקרא גם מיצירותיהם של ישראלים החיים באירופה 

ובארה"ב, דרכן נשאל שאלות על תולדות הציונות ותולדותינו.

הרב אשר לופטין: 
"ברוך שעשני ישראל – על ישראל והגויים" (השיעור יועבר באנגלית)

She'Asani Israel – A Halakhic View –The lecture will be  in English
בשיעור נעיין בתקדימים הלכתיים ביחס לברכת "שלא עשני גוי" ולניסוחה החיובי "שעשני ישראל", תוך עיון בשאלות 
ופילוסופיה  מחשבה  ענייני  מעט  גם  יהיו  השיעור  במהלך  ביומו.  יום  מדי  באמירתה  שעומדות  והיסודיות  המוסריות 

יהודית, וגם רעיונות השקפתיים מקוריים.

הרב אשר לופטין: 
התבוללות וקירוב – המצב בארה"ב: עיון הלכתי בתפיסה סלחנית להתבוללות?

איך עלינו ועל כל קהילה לנהוג עם אלו שבחרו לצאת מדרך התורה? נדון בשינויים מהותיים בהלכה שמדגימים את 
המאמץ לקרב את אלו שבעבר היו מרחיקים. הראשון יהיה אמירת קדיש ושררה בבית הכנסת, השני הוא ביחס כלפי 
הומוסקסואלים בקהילה ובבית הספר, והאחרון הוא ביחס כלפי זוגות ומשפחות מעורבות בקהילה, בנישואין ובבית 
דווקא  אלה.  בימים  בדיון  ונמצאים  יותר  עדכניים  והשניים האחרונים  ימימה,  מימים  קיים  הכנסת. המקרה הראשון 

משום כך ניתן מתוך הפערים לחדד את ההבדלים בין הקהילה בארה"ב ובישראל.

רב שיח: 
היחס לתרבויות חיצוניות והתפיסה העצמית של ההלכה כתרבות – מה בין ישראל לגולה?

בהשתתפות: הרב ג'פרי פוקס והרב אשר לופטין, מנחה – הרב אביע"ד סנדרס
יהודים מאז ומעולם חיו בתוך תרבויות אחרות. האם עליהם להסתגר או לתרגם את הערכים השכנים להם? איך על 
ההלכה בישראל להתייחס לתרבויות שרוחשות בתוכה? מה ניתן ללמוד מהשיח ההלכתי כלפי עצמו בדבר הממשק 
עם תרבויות אחרות, ומה ההשלכות של דיאלקטיקה זו? בשורש הדיון נעוצה שאלת הקהילה מול מדינה עם רוב יהודי, 

שגם אליה ננסה להתייחס דרך הזווית של תרבויות שכנות וחיצוניות.

נעם אורבך: 
יחס ישראל והציונות הדתית לקהילות מתייהדות ברחבי העולם� המקרה של יהדות קאיפנג, 

סין
קהילות  של   – ומתמיד,  מאז  כמעט  ולמעשה  ה�19  במאה  שהחלה   – עולמית  תופעה  מתגברת  האחרונות  בשנים 
מתייהדות. היחס אליהן מצד ישראל נעשה עד כה מבעד לפריזמה קוטבית: אם הם ראויים לעבור גיור הרי שפועלים 
במרץ לעלייתם לארץ, ואם לאו, הרי שהם למעשה "לא מעניינים". ספר חדש שיוצא כעת לאור מציג את רוחב היקף 
הקהילה המתייהדת  על  הפרק  וכותב  לספר  כשותף  ממנה.  העולים  לאתגרים  חדשות  התייחסויות  ומציע  התופעה 

בקאיפנג, סין, אציג את הנושא תוך התמקדות במקרה הסיני.

הרבנית ד"ר ג'ני רוזנפלד: 
בין השופט אשר יהיה בימים ההם, לזמן הזה בארץ ישראל: עיון בפרשה

היסוד של בית הדין נעוץ בפרשתנו השבת – משפטים. דרך עיון בפרשה, ובעקבותיו בפרשנות הגמרא וחושן משפט, 
ננסה להבין בדיוק מה הוא בית דין בימינו – מה סמכותו? מי הם הדיינים? האם דנים דין תורה או פשרה? כיצד נהגו 



7

לאורך דורות ישראל בגולה, ומה נהוג היום בישראל? במקביל, אביא גם מנסיוני כמנהלת בית הדין לענייני ממונות 
שע"י המועצה הדתית באפרת, על דרכי פעולת בית דין כיום ומהם הכיוונים שיוכלו להיפתח בעתיד.

הרב ג'פרי פוקס: 
עיון בפמיניזם ההלכתי: הלכות נידה כמקרה בוחן 

הוראה ולימוד הלכות נדה ברמה גבוהה עם תלמידות חכמים מוכשרות, פתחה דרכים שונות וחדשות לחשוב מחדש 
נידה  במסכת  מרכזית  סוגיה  ניתוח  ע"י  זה,  לימוד  שהניב  הנאים  הפירות  את  להדגים  אנסה  הללו.  השאלות  על 
שההשלכות ההלכתיות שלה חשובות באופן יוצא מן הכלל. נעיין בדף נ"ז ע"ב וננסה לחשוף את השלכות חידושו של 

שמואל בדבר "הרגשה".

טיש:   כור היתוך ורב תרבותיות: 
יהודית  תודעה  יצירת  על  או מקשה  יוצר,  זה  ואיך  קהילה  כל  היחודיים של  מהם המנהגים 

משותפת?
בהנחיית: דביר חדד, הרבנית ד"ר ג'ני רוזנפלד והרב אביע"ד סנדרס

בדור קיבוץ הגלויות הגיעו ארצה עולים ועולות מתרבויות שונות ומקצוות שונים של העולם. המפגש הבין�תרבותי היה 
מעשיר וכואב כאחד. הדור החדש, דור שני ושלישי לעליה, מתמודד עם שאלות של תודעה יהודית משותפת מדי יום 
ביומו. איך שומרים על זהות אינדיבידואלית של כל תת תרבות במקביל לבניית זהות משותפת לכלל האוכלוסייה? אילו 
קשיים מתעוררים במסגרת מעורבות מבחינה תרבותית, ואיך ניתן לגשר על פערים מובנים בשיח? במסגרת הטיש, 

ננסה לחשוב על כך יחד עם הקהל.

דביר חדד: 
ים וְהִַמְשפִָּטים  יצירתיות הלכתית מבית מדרשם של קהילות עדות המזרח � "ַמה ָהעֵדֹות וְהַחִֻקּ

ֲאֶשר ִצוָּה ה'"?
בשיעור נבקש לעקוב אחר המשמעויות שיש לכלי הפסיקה של קהילות יהודי המזרח עבורנו, וננסה לזהות מה הרבנות 
מהם  להנות  עשויים  שאנו  האפשריים  הרווחים  מה  לחשוב  גם  נבקש  היום.  גם  בו  ומשתמשת  שימרה  הראשית 
כשנחדש את השימוש במסורת פסיקה זו, ומה המצב היום בקהילות ארצות צפון אפריקה והמזרח בגולה ובישראל. 

את העיון נבצע ע"י לימוד בסוגיות סביב תקנות של קידושין וגיטין כמקרה בוחן.

הרב אביע"ד סנדרס: 
מחלוקת רס"ג בן מאיר כצוהר למחלוקות המנטליות בשיח ההלכתי בישראל ובארה"ב

ההתקרבות  על  נעמוד  הלכה.  בנושאי  לישראל  הברית  ארצות  בין  וההלכתיים  המנטליים  ההבדלים  את  נסקור 
וההתרחקות בין שני המרכזים הגדולים ונפתח את השאלה האם מחלוקת רס"ג ובן מאיר חוזרת ואיך דואגים שניצחון 

צד אחד לא גורם להיעלמותו של האחר.

רב שיח: 
פמיניזם יהודי בארץ ובחו"ל – לאן פנינו?

בהשתתפות: הר' אביטל אנגלברג, הרבנית ד"ר ג'ני רוזנפלד והרב ג'פרי פוקס, מנחה � ד"ר חנן מנדל
נשים  נשים.  נפתחים אט אט עבור  ועוד תפקידים מרכזיים רבים בעולם היהודי  חזניות,  פוסקות,  רוחניות,  מנהיגות 
ובין  בארה"ב  זרמים רבים  בין  מרכזית  מחלוקת  נקודת  מהווה  זה  נדבך  אלו  ובימים  מהקהילה  מרכזי  חלק  מהוות 
והגולה  ישראל  בין  להבדלים  גורם  מה  מועדות?  פניה  ולאן  הזו  המהפכה  את  מחולל  מה  בישראל.  שונות  קהילות 

בהקשר זה? איפה יושבות מובילות המהפכה ומה היקף השפעתן? 

הר' אביטל אנגלברג: 
הא לן והא להו � על פסיקה ותעוזה בישראל ובבבל

גיטין, נתבונן בעמדות האמוראים אל מול תקנות תנאים העלולות  דרך עיון בתקנות נבחרות מפרק רביעי במסכת 
לסתור דאורייתא. נבחין בגישות השונות בין הבבלי והירושלמי, ובתפיסות העולם שבבסיסן, ביחס לשינויי ההלכה. דרך 
בעולם  בהתבוננות  כלים  לנו  ולתת  לעזור  יכולים  אז,  לירושלמי  הבבלי  בין  הגישות  הבדלי  האם  נבחן  זו,  פריזמה 

הפסיקה ובהבדלים הקיימים היום בינינו לבין העולם ההלכתי שמעבר לים.
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אנו חיים בדור הכפר הגלובלי, וקשרים בין בני אדם מתנהלים ללא תלות במרחק הגיאוגרפי 
שנמצא בינהם. בכל זאת, אנו עדים לשינויים ולהבדלים אדירים הקיימים בין קהילות יהודיות 
שונות ברחבי העולם. בכנס זה נבקש לבחון את מקומה של ההלכה בקהילות שבבבל המודרנית 
לאור  אלו  שונות  בקהילות  המתרחשים  התהליכים  ישראל.  היא  ובירושלים,  ארה"ב,  צפון  היא 
לנו  שמוכרים  הבדלים  ממשיכים  ולעתים  מיוחדים  הם  שכנות  מתרבויות  שנושבות  רוחות 

מהמסורת ארוכת השנים שאנו חלק ממנה.
היא  גם  ומניבה  שמזינה  יחסים  מערכת  מתקיימת  עצמן  וארה"ב  ישראל  בין  הדינמיקה  לנוכח 
פירות ביחס להתהוות כל אחת מהקהילות. יהדות ישראל מושפעת באופן ישיר מיהדות ארה"ב 
וכן משפיעה עליה באופן בלתי אמצעי באמצעות בני אדם שעוברים ממקום למקום ובאמצעות 

הרשתות החברתיות השונות.
הכנס מוקדש לעיון בשאלות העולות מהקשרים המיוחדים הללו בין הקהילות היהודיות בישראל, 
באפיקים  לדון  נבקש  מגוונים,  והלכתיים  יהודיים  במקורות  עיון  ע"י  העולם.  ובשאר  בארה"ב 

הרבים ולהעמיק במשמעויותיהן ההלכתיות, הרעיוניות, החברתיות והערכיות. 

פרטים שונים לבאי הכנספרטים שונים לבאי הכנס
1. מי אחראי על מה?

052
פיתוח ובניית התכנים ע"י צוות התנועה בראשות דביר חדד: 6080601  
052
עניינים הקשורים לאירוח במלון: ענבר תיירות )ע"י רינת5353540 :(  

02
ענייני תשלום, משרד נאמני תורה ועבודה )ע"י אידית5611761 ,(  
052
7731906 
לכל דבר אחר: שמואל שטח   

2. בתפילת שבת בבוקר 
יתקיים מניין שיתופי הלכתי, לצד המניין הרגיל. גבאי המניין: דביר חדד  

3. מיזוג אוויר בחדר ההרצאות: 
מיזוג האוויר פועל באופן קבוע לפי טמפרטורה קבועה. באופן טבעי, פיזור    
האוויר משתנה ממקום ישיבה אחד למשנהו. אנו ממליצים להביא סוודר נוסף   

למקרה של קור.   
לא נוכל לשנות את מערכת הקירור בהתאם לכל אדם באופן אישי.  

4. שעוני שבת בחדרים: 
אין שעוני שבת ובכל מקרה אנו תמיד ממליצים להשאיר רק אור קבוע בחדר  

האמבטיה. את המזגן יש לכוון מראש.   
5. קבלת שבת מוסיקלית: 

לפני כניסת השבת תתקיים קבלת שבת מוסיקלית. הנכם מוזמנים להביא איתכם  
כלי נגינה, להצטרף ולהוביל את השירה. מי שיודע/ת נגן
 נשמח אם יעדכן אותנו.  

6. בשבת תופעל מערכת הגברת קול שפיתח מכון "צומת". 
מדובר בפיתוח טכנולוגי שמיועד לתפקד ללא חשש חילול שבת במצבי לכתחילה.   

פרטים ומידע הלכתי כדאי לקרוא באתר של מכון צומת.  
רכשנו  את המערכת ונשמח להשאילה לאירועי חברי התנועה.  
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    תינתן הנחה של 15% לאורחי הקבוצה.


