
מדרשת השילוב בנטור בונה בית מדרש חדש בנטור

בואו להיות חלק בבניית בית המדרש שלנו!
שיאו של קמפיין הגיוס יהיה דיון רוחני בשאלה המרכזית של בית המדרש-

 מהי התחדשות יהודית?
מוזמנים לשמוע את מעט ממחשבות מיטב 

בעלות ובעלי המחשבה בישראל העוסקים בנושא זה.
9:00 - פתיחה וברכות:

חיים רוקח - ראש המועצה האזורית גולן.

הרב מלכיאור - מייסד רשת מייתרים.

ד״ר אורי הייטנר - יו״ר עמותת המדרשה.

10:00 - הרבנית דבורה עברון:

 ראש מכון למנהיגות הלכתית נשית. אור תורה סטון –

אוניברסיטת בר אילן

11:00 -  הרבה פרופ' דליה מרקס:

חוקרת ומלמדת תפילה ומדרש בהיברו יוניין  קולג', עורכת

סידור תפילת האדם.

12:00 - הרב ד״ר בני לאו:

רב קהילת רמב“ן בשכונת קטמון בירושלים ומייסד מיזם

929 – תנ"ך ביחד.

13:00 - הרבה תמר אלעד אפלבאום:

מייסדת ומנהלת שותפה של בית המדרש לרבנות ישראלית 

 של מכון הרטמן והמדרשה באורנים מייסדת קהילת ציון:

קהילה ארץ-ישראלית בירושלים.

15:00 - אביה רוזן ואיתמר לפיד – מקימי המדרשה:

שיחה על תפקידה של המדרשה בהתחדשות היהודית.

16:00 - הרב שי פירון:

איש חינוך ורוח. לשעבר שר החינוך של מדינת ישראל. פעיל

חברתי במגוון תחומים. פירון הוא מחברם של ארבעה ספרים.

17:00 פרופ׳ בני איש-שלום:

מייסד ונשיא בית מורשה. חוקר, הוגה וסופר. מהבולטים

במנהיגים היהודיים בעולם המובילים יהדות מודרנית.

18:00 - מוקי צור: 

חבר עין- גב נחשב להיסטוריון של התנועה הקיבוצית,

חוקר תולדותיה וערכיה. מרצה במדרשה. 

20:30 - ד״ר עליזה לביא:

 יו”ר מרכז בהרצל, אשת ציבור, מרצה וסופרת. כיהנה כחברת

כנסת וכיו”ר הועדה למעמד האישה ולשוויון מגדרי.

21:00 - ד״ר רות קלדרון:

 מנהלת "עלמא" - בית לתרבות עברית, אשת חינוך וחוקרת

תלמוד. 

22:00 - הרב פרופ׳ יהוידע עמיר: 

פרופסור למחשבה יהודית מודרנית המלמד בהיברו יוניון

קולג'; הוגה דעות ורב רפורמי. שרת עד 2018 כיו"ר מועצת

הרבנים המתקדמים בישראל

23:00 - התחדשות יהודית במדרשת השילוב בנטור:

פאנל צוות המדרשה,  בהובלת הרב יאיא טוביאס.

00:0 - סגירה וסיכום: עמיחי צור:

מנהל מארג - כל ישראל חברים, חבר הנהלת המדרשה. 


