
יום העיון
11:00-
12:15 

קוראים מחדש את 
מגילת העצמאות

אברום בורג 
ופרופ' רות גביזון 

 פאנל פרחי רבנות - 
מסע אישי ודילמות

דיקן ביהמ"ד הרב אבי 
 נוביס-דויטש משוחח

 עם יוס ברוך,
 אירנה גרביצקי

ועידית מבורך-שאג

סידור 'ואני תפילתי' – 
מסורת ושינוי

הרב ד"ר בני לאו 
הרבה פרופ' דליה מרקס

 הרבנית דבורה עברון
זאב קינן
 מנחה: 

אפרת רוזנברג-שפירא 

TED הרצאות
הרצאות מהירות, 7 

דקות כל אחת, של חברי 
התנועה המסורתית 

 המתבוננים על עתידה - 
אריאנה לויצקי, הרב 

מיכאל גרץ, הרב גוסטבו 
גרינצוויג, שירה לוין ועוד*

Tikkun Olam Today 
Two rabbis tracking the roots, 
the meaning, the beauty and 
the mitzvah of Tikun Olam.  

Rabbi Chaya Rowen-Baker 
Rabbi Elisha Wolfin 

יו"ר המושב: 
ד"ר נחום קמינקא

יו"ר המושב: 
פרופ' אריק ריסקין

יו"ר המושב: 
הרב מייקי גולדשטיין

 יו"ר המושב: 
הרב שמואל רוזנברג

Chairperson:
Rabbi Sara Cohen

12:45-
14:00 

 יעל ורחל  
ח"כ רחל עזריה 

וח"כ יעל כהן-פארן 
מדברות על יהודית 

ודמוקרטית

למי שייכת המסורתיות?

 הרבה גיזה ארדנברג 
 הרב דובי חיון
 הרב יואל לוי 

 הרבה חגית סבאג-ישראל
מנחה: נריה רפאל כנפו

 מה השל אומר עלינו?
 הרב פרופ' אלכס אבן חן

ד"ר אליזבט גלדוויון 
הרב פרופ' גורדון טאקר

 מנחה: 
הרב ירח מאירסדורף

תפילה בקהילת 
“אביודאה” 

 הרב גרשום סיזמו 
סדנה והתנסות

Adam, Adama & Masorti 
Judaism
A Masorti conversation 
about the Jewish connection 
between adam (mankind) 
and adama (earth).  
Rabbi Yoav Ende 
Rabbi Dr. Alan Silverstein 
Prof. Alon Tal 

 יו"ר המושב:
אמילי לוי שוחט

יו"ר המושב:  
הרב ארי חסיד

יו"ר המושב: 
הרב אדם פרנק

יו"ר המושב: 
ג'ודי גריי

Chairperson: 
Rabbi Jeff Cymet

14:00-
15:30 

טקס נטיעות חגיגי במעמד ראשי ערים ורשויות מקומיות   תפילת הנוטע  - הרב רוברטו ארביב
ארוחת צהריים קלה | אסיפה כללית

15:30-
16:45 

איך תיראה היהדות 
בשנת 2057?

 פרופ' דוד פסיג
ד"ר נורית נוביס-דויטש

מסע לתולדות האיבה בין 
אורתודוקסים )שם גנרי( 

לרפורמים )שם גנרי(: 
 פרופ' קימי קפלן 

 העיתונאי שחר אילן 
הרבה נטלי לסטרג'ר 

 אשת התקשורת מוריה קור
מנחה: 

העיתונאי עקיבא נוביק 

אור חדש על ציון תאיר

פייטנית קהילת ציון 
הדס פל-ירדן במסע של 

טעימות מקבלת שבת 
)בשיתוף הקהל(

יהודים, פעם שלישית

הרב מאוריסיו בלטר 
בשיחה עם רינו צרור 

על הריבונות השלישית 
של העם היהודי )כולל 

הקרנת קטעים מסרטו(

Beyond the Boundaries of 
Halacha: 
Theology, Zionism, and 
Masorti Judaism
 
Rabbi Prof. Gordon Tucker

יו"ר המושב: 
ד"ר דנה פאר

יו"ר המושב: 
הרבה לירון לוי

יו"ר המושב: 
ניסן אבדי

 יו"ר המושב: 
נעמה ברגיל

Chairperson:
Rabbi Peretz Rodman

17:15-
18:30

הר הבית או הכותל 
- מה העבודה 

הזאת לכם?

ח”כ יהודה גליק
ענת הופמן

מנחה:
ד"ר תומר פרסיקו

האבולוציה של 
הנוע"מיסט:

ערן קראוס משוחח עם 
נוע"מיסטים לאורך הדורות. 

אודי גבעון
ארבל פרידברג 

מישי הרמן

הלכה לימנו? - 

הרבה תמר אלעד אפלבום 
הרב פרופ' דוד גולינקין 

הרב שי פירון

סדנת אמן:

נורית יעקובס ינון 
)“מעשה באישה וחלוק”, 

“ממזרים”(

“The Crisis Between Israel 
and the Diaspora - Can the 
Rift be Mended?” 
Chancellor Arnie Eisen 
Yaakov Katz 
MK Nachman Shai  
Moderator: Judy Maltz 

יו"ר המושב: 
הרב יוסף קליינר

יו"ר המושב: 
איתי בקר

יו"ר המושב: 
הרב ד"ר גיל נתיב

יו"ר המושב: 
הרב אלי פרץ

Chairperson: 
Rabbi Barry Schlesinger

יום רביעי, 31.1.18
ט”ו בשבט תשע”ח

כפר המכביה

* רוצים להציג גם? כיתבו אלינו הצעה: TED@masorti.org.ilתפילת מנחה בהובלת הרבה דקלה דרוקמן  | תפילת ערבית בהובלת הרב גוסטבו סורסקי

התכנסות11:00-10:00

מסלול באנגלית למשלחות מחו"ל



masorti.org.il :לפרטים והרשמה

ערב גאלה
 קבלת פנים  |  נוע”ם - מפגש מחזורים18:30

ארוחת ערב חגיגית לציון 40 שנה לתנועה המסורתית19:30
אות 'יקירי התנועה המסורתית'

לנתן שרנסקי, ג'ולי פישר ודן שפירו, שואלי פסט ותמי גוטליב

אות עשה לך רב )לרבני קהילות שפרשו לגימלאות(
הרב ארוין בירנבאום, הרב גיל נתיב, הרב שמואל שיש

 אות יקירי הקהילות 

דנה וייס מראיינת את ג'ולי פישר ודן שפירו 

 השקת אפליקצייה לסידור 'ואני תפילתי' 
האפליקציה ההלכתית-שוויונית הראשונה בעולם 

יום רביעי, 31.1.18
ט”ו בשבט תשע”ח

כפר המכביה

יקירי הקהילות
אוהל אברהם ושרה, ראשון לציון - רותי אלעזר | אוהל מנשה, יוקנעם - צחי אייזיק | אשל אברהם, באר שבע - ד"ר עירית זמורה | בית הילדים 
נווה חנה, קרית גת - ג’נט טובין | בית הכנסת המסורתי, מושב שורשים- סגלית אור והרב ד"ר מרק רוזנשטיין | בית ישראל, נתניה - בני 
סלצקי | דרכי נועם, פרדס חנה כרכור - יהודית חנניה | הוד והדר, כפר סבא - מרדכי הנדלמן | היובל, ירושלים - מרים רצבי | הכרם, כרמיאל 
- דון ג’קובסון | המנין המשפחתי המסורתי כפר ורדים - אסתר דוד | הקהילה החדשה של רמת אביב, תל אביב - יואל כרמל, תקוה שדה, 
רות סלומי | המניין השוויוני מזכרת בתיה - מניין המייסדים | הקהילה המסורתית משפחתית בית הכרם, ירושלים - יואל ויינברג | הקהילה 
המסורתית פתח תקווה - יואל בר גיל | הקהילה המסורתית רעננה עמיתי - דיויד המבורגר | ואהבת, זיכרון יעקב - ברוך פרידברג | חבורת 
מצפה רמון - אלישבע ז”ל ופיטר ביכל | חול ימים, חולון - גילה קריב | חבורת תל-אביב - לינדה לוביץ’ | חמדת ימים, הקהילה המסורתית 
הקריות- פטריסיה שטרן-מטודי | ידיד נפש, מודיעין - בוורלי בייקר | יער רמות, ירושלים - אבי לינדן | מ.י.ת.ר, מיתר - קרן נוסי | מגן אברהם, 
רנה  ד"ר גבי ברקאי | מורשת ישראל, ירושלים -  עומר - שילה וד"ר אד שפיץ | מוריה, חיפה - פיטר לוטן | מורשת אברהם, ירושלים - 
פיינשטין | מעיינות, ירושלים - רחלי בנזימן | נווה צדק, תל אביב - דויד קרמרמן | נצח ישראל, אשקלון - דרורה אונטרמן ואברהם זפרן | סיני, 
תל אביב - מרתה פישר | סוכת שלום, רמת ישי - אילנה שגיא | עדת שלום עמנואל, רחובות - שיינה ויהודה אלכסנדר | פרדס, פרדסיה 
- איתנה ומשה אורן | ציון. קהילה ארצישראלית, ירושלים - דבורה גרינברג | קיבוץ חנתון- דניאל צ’יסר-טרן | רמות ציון, ירושלים - הרב 
ד”ר ריי )רפאל( ארצט | שבת אחים, ירושלים - ראובן וניקולט שטיין | שירה חדשה, ערד - שלום בלקה | שירת הים, מעלה אדומים- זהבה 

שלום | שלהבת המכבים, מכבים - ד"ר אורי גבעון | תורת חיים, הרצליה - רות ריטרבנד | תפארת שלום, תל אביב - סנדי ויגאל ברקן

יום עיון )כולל א. צהרים קלה וכיבוד(

כרטיס רגיל, מסובסד 90 ₪
כרטיס נדיב 180 ₪

כרטיס נדיב מאוד 220 ₪
כרטיס נוע”מיסט/סטודנט )עד גיל 25( 45 ₪

ערב גאלה

כרטיס רגיל, מסובסד 175 ₪
כרטיס נדיב 250 ₪

כרטיס נדיב מאוד 350 ₪

כרטיס משולב )יום עיון וערב גאלה(

מחיר רגיל, מסובסד 250 ₪
משולב נדיב 350 ₪

משולב נדיב מאוד 500 ₪
משולב נוע”מיסט/סטודנט )עד גיל 25( 190 ₪

מחירים

ועדת ה-40 לתנועה המסורתית

פלמן-רפלוביץ'  סופי   | יו"ר  לויצקי,  אריאנה 
 | דוד  עופר   | דר  עמית   | מושקין  אילנה   | 

הרב מאוריסיו בלטר

הנהגת התנועה המסורתית

 סופי פלמן-רפלוביץ', יו"ר | איתי בקר | הרב מייקי גולדשטיין | הרב דובי חיון | עופר דוד | עמית דר |  
ד"ר עירית זמורה | אריאנה לויצקי | ד"ר דנה פאר | אביבה פרידברג | מיגל הרף | הרב פול פרידמן   

משקיפים: משה כהן | אמילי לוי-שוחט | אילנה מושקין | ד"ר יזהר הס, מנכ"ל


