התפילה
כינוס שלישי בסדרה "לאן הולכת ההלכה"

לוח זמנים

יום חמישי (ב’ בטבת תשע”א | )9/12/2010

החל מ13:30-
15:30
16:00-17:15
17:15-18:00
18:00-19:00
19:10-19:30
19:45-20:45
20:45-22:00

קבלת חדרים
תפילת מנחה
הרצאה :גשר ,קשר ופשר – על מגמות שונות בתפילה
הרצאה :התפילה והחיים – שקרים בתפילה  /תפילה ונשים ותפילת-נשים

הרב שי פירון
הרב ד"ר יואל בן-נון

ארוחת ערב
תפילת מעריב
הרצאה :תנועה וקול כמרכיבי יסוד בתפילה
הרצאה  +סרט :התפילה בראי הראינוע (הקולנוע)

פרופ' אורי ארליך
מר יובל ריבלין

יום ששי (ג’ בטבת תשע”א | )10/12/2010

06:00-07:00
07:00-08:00
07:15-08:00
08:00-09:00
09:15-10:00
10:00-11:00
11:00-11:15
11:15-12:00

הרצאה :שפיכת הנפש – התפילה כפנומן שיש בו מתח בין יסוד הקבע ליסוד האישי

12:00-12:30

שיחה בשניים :בין ”תפילה לעני כי יעטוף” לבין ”תפילת הקבע”

12:30-13:30
13:30

הרצאה :התפילה המקראית – בין תפילה היוצאת מן הלב לבין תפילת נוסח

בריכת הספא עומדת לרשות הגברים בלבד
בריכת הספא עומדת לרשות הנשים בלבד
תפילת שחרית
ארוחת בוקר
הרצאה :תפילה בעידן הסרת הקסם האלוהי מן העולם
הרצאה :על מי מאיים סידור התפילה ומי אינו מוצא בו את מקומו?

ד"ר אריאל פיקאר
ד"ר עליזה לביא

הפסקה
פרופ' אבי שגיא
פרופ' אבי שגיא
ד"ר אריאל פיקאר
פרופ' יאיר זקוביץ

ארוחת צהרים
מנוחת צהריים

16:00
16:15
16:30-17:45
18:00-19:30
19:45-20:45

הרצאה” :כתב הגנה” על אמירת פיוטים כתפילות

21:00-22:00

הרצאה :אלתרמן והנקודה היהודית

קבלת שבת מוסיקלית | בלובי של “אואזיס”
הדלקת נרות
תפילת קבלת שבת
ארוחת ליל שבת

• הארוחות מתקיימות בחדר האוכל של מלון "אואזיס" • .ההרצאות מתקיימות באולם "נענע" במלון "ספא-קלאב".
• התפילות נערכות בלובי של ”אואזיס”.

פרופ' אביגדור שנאן
הש' (אלוף במיל) ד"ר

מנחם פינקלשטיין

התפילה
כינוס שלישי בסדרה "לאן הולכת ההלכה"

לוח זמנים

שבת (ד’ בטבת תשע”א | )11/12/2010

07:30
07:45-10:00
10:15-11:15
11:30-12:30

הרצאה :כל המרבה בתפילה  -נענה? בא לידי כאב?

12:30-13:30

הרצאה :היראה והפחד בהתמודדות עם שינויים בתפילה
(שימור נוסח הסידור ועיצובו – כלל ,שני פרטים וכלל)

כיבוד קל | בלובי של “אואזיס” ליד הבר
תפילת שבת
ארוחת בוקר

13:45

ארוחת שבת

16:30
17:00-17:30
17:00-17:30

תפילת מנחה
קוקטייל | ליד אולם “נענע”

17:30-18:45

רב שיח :התפילה היהודית – “תפילה זכה” או “כצפצוף הזרזיר”?

הגב' מלכה פיוטרקובסקי
הרב ד"ר בני לאו

מנוחת צהרים

18:45

שיחה פתוחה עם נציגי "נאמני תורה ועבודה" :אתגרים ,מעשים והישגים.

ד"ר אביעד הכהן:
הרב ד”ר יואל בן-נון,
הגב’ מלכה פיוטרקובסקי
והרב ד”ר בני לאו

תפילת ערבית והבדלה מוסיקלית

שבת שלום

• הארוחות מתקיימות בחדר האוכל של מלון "אואזיס" • .ההרצאות מתקיימות באולם "נענע" במלון "ספא-קלאב".
• התפילות נערכות בלובי של ”אואזיס”.

