
התכנסות וכיבוד קל   11:45

ברכות:  12:00
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, נשיא האוניברסיטה   

פרופ' דב שוורץ, ראש המכון לחקר הציונות הדתית ע”ש ד”ר זרח ורהפטיג  

מושב ראשון   12:15
יו”ר: פרופ' זהבית גרוס, ביה”ס לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן וראש מרכז סאל ון גלדר לחקר  

ספרות השואה והוראתה  
ד”ר אסתר פישר, מדרשת עין הנצי”ב  

“מי יודע? מה יודעות? וכיצד?” - מה בין לימוד תורה של נשים ואפיסטמולוגיה פמיניסטית   
ד”ר תניא ציון וולדקס, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן  

“הם מקשיבים רק לנשים שמדברות בשפה שלהם” - האם די בשפת ההלכה כדי להתיר עגונות?  
ד”ר רונית עיר-שי, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן  

מהפיכת לימוד התורה של נשים - בין מגדר לפמיניזם  

מושב שני  14:00
יו”ר: ד”ר רונית עיר-שי, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן  

פרופ' זהבית גרוס, ביה”ס לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן וראש מרכז סאל ון גלדר לחקר ספרות השואה והוראתה  
שלבים בהתפתחות השיח הפמיניסטי הדתי - מאין ולאן?  

ד”ר טובה גנזל, המדרשה, אוניברסיטת בר-אילן, תרצה קלמן המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון   
בין ייעוץ הלכתי לפסיקת הלכה - אפיונים של עבודת יועצות ההלכה  

ד”ר לאה ויזל, דיקנית מכללת אורות ישראל  
מנהיגות תורניות בקהילה - ניתוח ההתנגדויות בשיח הדתי לאומי  

מושב שלישי: רב שיח - ראשי מדרשות   16:00
יו”ר ומנחה: ד”ר איילת סיידלר, סגנית ראש המדרשה, אוניברסיטת בר-אילן  

הרב ד”ר יצחק בן דוד והר' ד”ר אסתר פישר - ראשי מדרשת עין הנציב  
ד”ר טובה גנזל, ראש המדרשה בר-אילן  

הרב אהד טהרלב, ראש מדרשת לינדבאום   
ד”ר מירב )טובול( כהנא, המדרשה בר-אילן  

הרב רונן טמיר, ראש מדרשת בינת   
הרבנית נעמי שפירא, המדרשה בר-אילן, ראש מרכז אבקשך  

הפסקה וכיבוד קל  

תפילת מנחה  17:30

מושב חגיגי לרגל מסירת ארכיון בקר לארכיון המכון לחקר הציונות הדתית  17:45

דברי ברכה:  
פרופ' דב שוורץ, ראש המכון לחקר הציונות הדתית ע”ש ד”ר זרח ורהפטיג  

ד”ר יואל רפל, נציג המשפחה  

חברי הועדה האקדמית: פרופ' דב שוורץ, פרופ' זהבית גרוס, ד”ר אילת סיידלר, ד”ר רונית עיר-שי

בתכנית:

הפקולטה למדעי היהדות
המכון לחקר הציונות הדתית

ע”ש ד”ר זרח ורהפטיג
והקתדרה לחקר הציונות הדתית

מרכז סאל ון גלדר לחקר ספרות השואה והוראתהע”ש ד”ר יוסף אורגלר
והקתדרה לחינוך לערכים, סובלנות ושלום ע”ש ד”ר יוסף בורג

התכנית ללימודי מגדר
היחידה ללימודים בין תחומיים

המכון הגבוה לתורה
ע”ש לודביג ואריקה יסלזון

מתכבדים להזמינכם לכנס בנושא

מהפכת לימוד התורה של נשים 
בציונות הדתית - לאן?

הכנס השנתי של המכון לחקר הציונות הדתית ע”ש ד”ר זרח ורהפטיג

הכנס יתקיים אי”ה ביום ראשון י' בסיון תשע”ז )4.6.2017( בין השעות 12:00-18:00
במשכנה הזמני של המדרשה, בניין המכון הגבוה לתורה, בניין 411, חדר 108, קומה ב' 


