האגודה לארכיאולוגיה תורנית

הזמנה ליום עיון בנושא

היסטוריה וארכיאולוגיה  -רקחות וטבחות לתורה
שיתקיים אי"ה ביום א' ,כ"ח באב ה'תשע"א ,באולם בית ברכה ,רח' עובדיה  ,42ירושלים

סדר היום@
שעה 0;@11

דברי פתיחה@ הרה"ג רבי שאול שמעון דויטש שליט"א
כ"ק האדמו"ר מליאוזנה ,בעל "מוזיאון תורת חיים" ברוקלין ארה"ב

מושב א@ 0<@;1 – 0;@01


היסטוריה וארכיאולוגיה  -כלי הבנה לדברי חז"ל
רבי יחיאל מיכל שטרן שליט"א (רב שכונת עזרת תורה)
ארכיאולוגיה בהלכה



רבי זלמן מנחם קורן שליט"א (בעמח"ס 'בחצרות בית השם' ועוד)
הסתמכות הלכתית על ידיעות מתחום הגיאוגרפיה והארכיאולוגיה



הרב שלמה זלמן הבלין שליט"א (רב וחוקר)
מקורות הידע של הפוסק – המקורות ההלכתיים והמציאות



הרב אברהם קוסמן שליט"א (רב ומומחה להיסטוריה וארכיאולוגיה חזל"ית)

היסטוריה וארכיאולוגיה  -צורך גבוה



הרב יהודה לנדי שליט"א (חוקר ,סופר ומורה דרך)

ארכיאולוגיה ככלי עזר ללימוד התנ"ך

מושב ב@ 0>@01 – 0=@11

ריאליה וארכיאולוגיה  -להעצמת החינוך התורני


הרב אברהם קיזר שליט"א (ראש המרכז לחינוך והוראה ,ביתר עילית)

הריאליה  -כלי חינוך רב עוצמתי בידי המלמד


מר שמוליק מיזליש הי"ו (מפקח במנהל חברה ונוער מחוז ירושלים)

איך הופכים סיור לאטרקציה לימודית?



הרב אליהו סולוביצ'יק שליט"א (יו"ר אגודת 'מטמוני ארץ')

היסטוריה וריאליה כמנוף למוטיבציה לימודית

מושב ג@ 0?@81 – 0>@81

גאוגרפיה וארכיאולוגיה  -רקחות וטבחות לתורה ולתעודה


הרב יואל קטן שליט"א (ר"מ ישיבת שעלבים)

פתרון סוגיה עמומה על ידי ידיעת המציאות



ד"ר יצחק מייטליס הי"ו (בעמח"ס 'לחפור את התנ"ך')

אשנב לדרכי העבודה הארכיאולוגית



הרב יצחק ברוך רוזנבלום שליט"א (מכון 'בית למד לתורה ודעת'  -מודיעין עילית)

על כתובת בלעם בתל דיר-עלא

דברי נעילה על היסטוריה ואקטואליה@ 0?@91

ההיסטוריון התורני הנודע ,הרה"ג רבי דב ברל וויין שליט"א
פאנל על ארכיאולוגיה חרדית@ 81@:1 – 81@11
מנחה :הרב אוריאל זלזניק (עסקן ציבורי ואיש חינוך) .משתתפים :פרופ' בנימין זאב קידר
רשות העתיקות וסגן נשיא האקדמיה הלאומית למדעים) ,הרב גבי כהן (מנהל מרכזים פדגוגיים במעיין החינוך
התורני) ,הרב חזקיהו יוסף רוטשטיין (חוקר תורני ומורה דרך) ,הרב יהודה קסטלניץ (מפקח חינוכי בת"ת
סלונים ,ומפקח במשרד החינוך) ,דר' יובל ברוך (ארכיאולוג מחוז ירושלים).
(יו"ר מועצת

הכניסה פתוחה לציבור הרחב ללא תשלום – עזרת נשים פתוחה
תהינה הפסקות בין המושבים להתרעננות וכיבוד קל
האירוע בחסות@

רח' שטראוס = 0י-ם

