
הפקולטה למדעי היהדות ן הפקולטה למדעי החברה

המכון לחקר הציונות הדתית ע”ש ד”ר זרח ורהפטיג
והקתדרה לחקר הציונות הדתית ע”ש ד”ר יוסף אורגלר

הקתדרה למנהיגות בעיתות מצוקה ע”ש הרב משה חיים לאו

הקתדרה לחקר דת ופוליטיקה ע”ש יהודה אבנר

המרכז לחקר האישה ביהדות ע”ש פניה גוטספלד-הלר

מתכבדים להזמינכם ליום עיון בנושא:

הכנס יתקיים אי”ה ביום רביעי כ”ד אדר ב׳ תשע”ד )26.3.2014(
באולם הקונגרסים ע”ש פלדמן )בניין 301(,

קמפוס אוניברסיטת בר-אילן

הציונות הדתית החדשה

התכנסות וכיבוד קל   09.00

פתיחה:   09.30
יו”ר פרופ׳ דב שוורץ, ראש המכון לחקר הציונות הדתית     
ע”ש ד”ר זרח ורהפטיג והקתדרה לחקר הציונות הדתית     

ע”ש ד”ר יוסף אורגלר    
ברכות:    

פרופ’ מרים פאוסט, סגנית הרקטור   

מושב ראשון: היבטים אידיאולגיים ופוליטיים   09.45

פרופ׳ אליעזר דון יחיא, אוניברסיטת בר-אילן   
מה חדש )ומה לא( ב”ציונות הדתית החדשה”?   

פרופ׳ אשר כהן, אוניברסיטת בר אילן   
ממפלגת מחנה למפלגת מחנה פתוחה:   

התמיכה שמחוץ לציונות הדתית והשלכותיה   

ד”ר מטי דומברובסקי, חוקרת הציונות הדתית   
ציונות דתית במפנה - מארץ ישראל לעם ישראל   

ד”ר ניסים לאון, אוניברסיטת בר-אילן   
ציונות דתית מזרחית-מאתגר לפתרון   

הפסקה     11.15

מושב שני: הרבנות והציונות הדתית החדשה   11.30

יו”ר: פרופ׳ שמואל סנדלר, ראש הקתדרה לחקר דת      
ופוליטיקה ע”ש יהודה אבנר   

פרופ׳ חיים א׳ וקסמן, פרופ׳ אמריטוס   
אוניברסיטת רוטגרס, ארה”ב   

היהדות האורתודוכסית מודרנית בארה”ב והיהדות      
הציונית דתית בישראל: יחסים חופפים   

הרב יובל שרלו, ישיבת אמי”ת רעננה   
רבנות בעידן הפוסט מודרני   

פרופ’ אדם פרזיגר, אוניברסיטת בר-אילן   
תפקיד הרפורמה היהודית בשיח רבני הציונות       

הדתית בני זמננו   

הפסקת צהרים    13.00
 

מושב שלישי: נשים בציונות הדתית העכשווית   14.00

יו”ר: ד”ר ג׳ונתן ריינהולד, מרכז ארגוב לחקר העם      
היהודי, אוניברסיטת בר-אילן    

ד”ר נאוה וסרמן, אוניברסיטת בר-אילן   
נשים למדניות וגבולות האורתודוקסיה   

ד”ר רחל לבמור, טוענת רבנית, ישראל הצעיר       
והסוכנות היהודית   

מנחיתות לעמדות השפעה: נשים ציוניות דתיות       
בבית הדין הרבני הממלכתי   

ד”ר אילנה שטוקמן   
מודלים של בניית קשרים חברתיים במסגרות        

מגוונות להעצמת נשים דתיות ציוניות   

הפסקה וכיבוד קל   15.15

מושב רביעי: חינוך לשלום ולסובלנות בחינוך   15.30
הדתי   

יו”ר: פרופ׳ בן-ציון רוזנפלד, אוניברסיטת בר-אילן   

פרופ’ זהבית גרוס, אוניברסיטת בר-אילן   
יחסם של בוגרי החינוך הממלכתי דתי לתהליך השלום   

ד”ר משה הלינגר, אוניברסיטת בר-אילן    
חינוך לתפיסה יהודית דמוקרטית-קווים מנחים   

ד”ר חנן מוזס, אוניברסיטת בר-אילן   
יוזמת ‘השלום הדתי’ של הרבנים מנחם פרומן ושג”ר      

ז”ל ותלמידיהם בתנועת ‘ארץ שלום’   

סיום   17.00 


