
אגודת מטמוני ארץ
מושב אלחשיפת תחומי דעת תורניים והנגשתם

10:50
דברי פתיחה ממנחה 
הכינוס הרב ישעיה 

הורביץ.

11:00
הרב יהושע ענבל ראש 

כולל וחוקר תורני: 
"הארכאולגיה מפרשת או 

מתפרשת".

11:30
הרב יוסף מיכאל 

יוסקוביץ יו"ר מטמוני 
ארץ: "כי אם יהיה לבער 

קין".

12:15
הרב יוסף רוטשטיין: "מי 
היה נמרוד 'גיבור הציד 

לפני ה'' ".
12:45

פרופסור אורי גבאי 
מומחה לבבל ואשור: "על 

נהרות בבל": עדויות 
חדשות-ישנות מבבל על 
השנים הראשונות לגלות.

13:15
הרב יהודה לנדי: "עם 
ישראל בונה את בית 

המקדש" – תולדות 
הישוב היהודי בתקופה 

הפרסית".

**הפסקה**

מושב א

10:50
דברי פתיחה ממנחה 
הכינוס הרב ישעיה 

הורביץ.

11:00
הרב יהושע ענבל ראש 

כולל וחוקר תורני: 
"הארכאולגיה מפרשת או 

מתפרשת".

11:30
הרב יוסף מיכאל 

יוסקוביץ יו"ר מטמוני 
ארץ: "כי אם יהיה לבער 

קין".

12:15
הרב יוסף רוטשטיין: "מי 
היה נמרוד 'גיבור הציד 

לפני ה'' ".
12:45

פרופסור אורי גבאי 
מומחה לבבל ואשור: "על 

נהרות בבל": עדויות 
חדשות-ישנות מבבל על 
השנים הראשונות לגלות.

13:15
הרב יהודה לנדי: "עם 
ישראל בונה את בית 

המקדש" – תולדות 
הישוב היהודי בתקופה 

הפרסית".

**הפסקה**

כינוס
"מתחת לפני השטח" (ב)

י“ב באב תשע“ח

מושב ב

14:20
ד"ר רוני שווייקה: 

"המהפך התורני שבגילוי 
הגניזה הקהירית".

14:50
ד"ר חגי משגב: "הכרת 

תרבות מצרים ותרומתה 
לפרשנות התורה".

מושב ב

14:20
ד"ר רוני שווייקה: 

"המהפך התורני שבגילוי 
הגניזה הקהירית".

14:50
ד"ר חגי משגב: "הכרת 

תרבות מצרים ותרומתה 
לפרשנות התורה".

מושב ג
מושב מיוחד בעניין התכלת

15:30
פתיחה ורקע ממנחה 
המושב הרב יחזקאל 

טופורוביץ.

15:40
הרב בנימין זאב הורוביץ 

בעל "חותם של זהב": 
"האם ניתן להוכיח 

מהארכאולוגיה 
(וממקורות נוספים) כי 

חלזון 'ארגמון קהה 
קוצים' הינו התכלת 

ההלכתית".
16:20

הרב אברהם יצחק כרמל: 
טענות נגד זיהוי הארגמון 
כתכלת, ואסמכתא לזיהוי 

דיונון של האדמו"ר 
מראדז'ין עם התכלת.

16:45
הרב שמואל נדל ראש 

כולל אהל יעקב בני ברק 
"הכרעה בעניין זיהוי 

התכלת והאם מן הראוי 
לקיימה בזמנינו".

17:00
הרב ישראל גולדווסר: 

הדגמת עשיית התכלת, 
מצגת על התכלת.

מושב ג
מושב מיוחד בעניין התכלת

15:30
פתיחה ורקע ממנחה 
המושב הרב יחזקאל 

טופורוביץ.

15:40
הרב בנימין זאב הורוביץ 

בעל "חותם של זהב": 
"האם ניתן להוכיח 

מהארכאולוגיה 
(וממקורות נוספים) כי 

חלזון 'ארגמון קהה 
קוצים' הינו התכלת 

ההלכתית".
16:20

הרב אברהם יצחק כרמל: 
טענות נגד זיהוי הארגמון 
כתכלת, ואסמכתא לזיהוי 

דיונון של האדמו"ר 
מראדז'ין עם התכלת.

16:45
הרב שמואל נדל ראש 

כולל אהל יעקב בני ברק 
"הכרעה בעניין זיהוי 

התכלת והאם מן הראוי 
לקיימה בזמנינו".

17:00
הרב ישראל גולדווסר: 

הדגמת עשיית התכלת, 
מצגת על התכלת.

מושב ד

17:45
הרב חיים פנחס בניש 

בעל מידות ושיעורי 
תורה: "שיעור כזית 

וככותבת לאור הממצאים 
הארכאולוגים".

18:15
הרב מאיר רוטר: 

"הכמיהה לגעת במקדש – 
סקירת ממצאים ותגליות 
הקשורות לבית המקדש".

18:45
הרב יהודה זולדן: "ערים 

מוקפות חומה, ויחס 
הפוסקים לארכאולוגיה".

19:15
הרב ישעיה הורביץ 

"דברי סיום".

מושב ד

17:45
הרב חיים פנחס בניש 

בעל מידות ושיעורי 
תורה: "שיעור כזית 

וככותבת לאור הממצאים 
הארכאולוגים".

18:15
הרב מאיר רוטר: 

"הכמיהה לגעת במקדש – 
סקירת ממצאים ותגליות 
הקשורות לבית המקדש".

18:45
הרב יהודה זולדן: "ערים 

מוקפות חומה, ויחס 
הפוסקים לארכאולוגיה".

19:15
הרב ישעיה הורביץ 

"דברי סיום".

הכינוס יתקיים בעזרת ה' באולמי 
תמיר בי"ב באב. 

ההרשמה לכינוס אצל יו"ר 
האגודה הרב יוסף מיכאל 
יוסקוביץ:  0548496207

ymy81196@gmail.com

חבר האגודה הרב אליהו 
סולובייצ'יק: 052-3370575

  bigoschi@gmail.com
 

בכינוס יובא אקוריום עם חלזון 
ארגמון קהה קוצים חי שיוצג 

לקהל.

דמי השתתפות ביום העיון 50 ₪.

10:30 התכנסות ורישום

עזרת נשים
פתוחה


