
 

 

  אגף חברה

  2009יולי , ט"תמוז תשס
  
  
  

  ,שלום וברכה ידידים יקרים
  

התרבותיים של ו, החברתיים, הרוחניים, ואת ההיבטים ההלכתיים, במטרה לבחון את המשמעות החינוכית והקהילתית
  הריני מתכבד להזמינך להשתתף ,י האינטרנט והתקשורת האלקטרונית שאלות ותשובות באמצעות אתר– תים"שו
  .מקור סמכותם והשפעתם על הציבור ועל היחיד, תים"בירור וליבון הסוגיות העיקריות של השו,  ללימודרכזייום עיון מב
  

  בברכה נאמנה
  אליעזר שפר  

  ר"יו      
  

  הזמנה
  *ת בתקשורת הדיגיטאלית" השו–יום עיון מרכזי 
  28.7.09בחודש מנחם אב ' ז, יום שלישי
  ירושלים ,58' ורג'רחוב המלך ג, היכל שלמה

  
  כיבוד קלהתכנסות ו – 13:45

   
  מושב הפתיחה – 14:15

  :דברים
  אליעזר שפרמר –  

  .ר איחוד בתי הכנסת  והקהילות בישראל ובתפוצות"יו
 דניאל הרשקוביץ' השר הרב פרופ – 

  שר המדע והטכנולוגיה
  
   מנהל המרכז לקידום החינוך היהודי– יצחק דהןמר : ר"יו
  

 מאפייניה וסוגיה–ת "ספרות השושורשיה של : מושב א   
 הרב הראשי לקרית אונו– רצון ערוסיר "הרב ד , 

  בר אילןיברסיטת אונ
  
  – אברהם וסרמןהרב : ר המושב"יו

   בישראלישראל הצעירמועצת רבני 
  

 מושב ב :  
 והפסיקה האשכנזית בדורנו "במראה הבזק"ת "שו –   

  "ארץ חמדה"ראש מכון  , הרב יוסף כרמל
  ת בדורנו "הפסיקה הספרדית בראי השוייחודה של–  

   ירושלים"חזון עובדיה"ראש ישיבת ,  יצחק יוסףהרב 
  
  

  ההפסק
  
  

 ת"שימוש בכלי התקשורת המקוונת בשו: מושב ג,  
  בהוראה ובחינוך  

  אינטרנט רימון"ל " מנכ– קובי הקרמר"  
 מורשת"ל " מנכ– מר יוסי מילר" 

  

   מכללת ליפשיץ– רון וקסר "ד: ר המושב"יו
  

 ההתפתחות הטכנולוגית באהלי תורה : מושב ד–  
  ?מדיניות או אקראיות          

 אוניברסיטת בר אילן– שלמה זלמן הבלין' פרופ   
  

 ת באינטרנט ובתקשורת "השו: רב שיח: מושב ה  
  ? מעלה או חסרון–האלקטרונית            

  עטרת ירושלים" ראש ישיבת – שלמה אבינרהרב"  
  ראש ישיבת ההסדר פתח תקווה– יובל שרלוהרב   
  ראש מכון צומת– ישראל רוזןהרב .  

  

   רב היישוב כוכב יאיר– שמואל שפיראהרב : ר המושב"יו
  

 שאלות ותשובות –עשה לך רב : מושב ו on line   
  הרב הראשי למודיעין– דוד לאוהרב   
  הרב הראשי לצפת– שמואל אליהוהרב   

  
  :עילהנדברי 
  מנהל האגף לתרבות תורנית – יהו הרמןשמרמר – 

  משרד החינוך
  

  תפילת ערבית

  
  

  : אלבכתבניתן לפנות אך ורק , ולהרשמה מראש  [*]למידע נוסף אודות התוכנית הסופית
  .ירושלים, 58' ורג'המלך ג' רח,  היכל שלמה–נסת בישראל כאיחוד בתי ה
  6240394-02: פקס | il.net.actcom@unisyn: ל"דוא

 


