
מנחה: הרב בניה ליפשיץ ר"מ בישיבת ההסדר נווה דקלים אשדוד
9:30 פתיחה: הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ שר המדע

10:00 מושב א: בצומת הדרכים בין הישיבה לאקדמיה
הרב יהושע שפירא ראש ישיבת רמת גן הרב יהושע ויצמן ראש ישיבת מעלות

10:45 מושב ב: התמודדות אמונית והלכתית עם תכני הלימוד
פתיחה: הרב ניסן סלומינסקי, הרב שבתי רפפורט ראש המכון הגבוה לתורה בר אילן

דיון במקצועות השונים באולמות מקבילים )תלוי בהרשמה(:
מדעים מדויקים ומדעי החיים: פרופ' עלי מרצבך בר אילן פרופ' נתן אביעזר בר אילן 

מדעי הרוח: פרופ' הלל וייס בר אילן הרב ד"ר יצחק קראוס בר אילן
מדעי החברה: הרב משה ברלינר ראש מכון נתיבות הרב מאיר בזק ישיבת מעלות

משפטים: הרב ד"ר רון קליימן הקריה האקדמית אונו עו"ד רז נזרי עוזר ליועץ המשפטי לממשלה
הנדסה ומחשבים: פרופ' עמיהוד אמיר בר אילן הרב ישראל רוזן מהנדס, מכון צומת

היסטוריה ומזרח תיכון: ד"ר אלעד בן דרור בר אילן הרב ד"ר בעז כהן מכללת הגליל המערבי
יהדות: הרב יהודה זולדן מכון לב

12:30 מושב ג: שליחות אנשי אמונה באקדמיה
הרב יעקב מדן ראש ישיבת הר עציון הרב זלמן מלמד ראש ישיבת בית אל, רב היישוב בית אל ב'

הרב פרופ' נריה גוטל ראש מכללת אורות 
ארוחת צהריים

14:20 מושב ד: החיים בקמפוס - התמודדות תרבותית חברתית
הרב יעקב אריאל רב העיר רמת גן

פאנל: הרב יונה גודמן מכללת אורות צבי שמר דוקטורנט הרב שלמה שפר רב קמפוס בר אילן

16:00 מושב ה: לימוד תורה בתקופת הלימודים האקדמיים
פתיחה: הרב שלמה אבינר ראש ישיבת עטרת כהנים, רב היישוב בית אל א'

רשת בתי המדרש לסטודנטים: אביב זגלמן בית מדרש ישיבתי לקהילות 
לקראת מדינה יהודית-תוכנית ייחודית לסטודנטים: הרב עזריאל אריאל רב היישוב עטרת

מפגש עם נציגים מבתי המדרש באולמות מקבילים:
כל הארץ, ירושלים, גוש דן, נתניה, מודיעין, אשקלון

17:45 דברי סיכום
תפילת מנחה

הכנה תורנית לקראת לימודים אקדמיים ומקצועיים
ביום חמישי אסרו חג שבועות ז' בסיון תש"ע )20.5(

במכון הגבוה לתורה אוניברסיטת בר אילן
יום העיון השנתי הראשון

בפועללסטודנטיםמיועד גם 

להרשמה: 049576476 )לבנים בלבד. יום לבנות יתקיים בהמשך אי"ה(
השתתפות: 20 ₪, ארוחת צהריים: 20 ₪, הסעה מכל הארץ: 30 ₪

www.betmidrash.org b.m.y.misrad@gmail.com :פרטים באתר


