
  
  
  ח"ש תשס"ד אד"בס

  
  

  יום לימוד ועיון במלאת שלושים לפיגוע בישיבת מרכז הרב
  בשיתוף ישיבות ההסדר ומכון המקדש

  
  " לקראת הפסח–יום שכולו מקדש "

  
 בישיבת מרכז פיגוע הנוראאת שלושים לבמל,  להזמין את הציבור ליום עיוןיםמתכבד

  ".היערכות להקרבת קרבן פסח" בנושא ,הרב
  

ח בבית המדרש של ישיבת הכותל בעיר "ח ניסן תשס"ר' ה ביום א"ון יתקיים בעיום העי
  . 9:30-18:30 בין השעות העתיקה בירושלים

  
 הרב מנחם ,  הרב איתי אליצור,הרב ישראל אריאל: )ב"לפי סדר א (בין הדוברים

אביו של (הרב יצחק כהן  ,לה הראלרההרב א, הרב ראם הכהן, הרב אבי גיסר, בורשטיין
 הרב יהודה  ,הרב יהושע פרידמן ,אריה מורגנשטרן' פרופ, הרב מאיר מאזוז, )ד"נריה הי
  .  הרב שבתאי רפפורט,קרויזר

  
פסח וחגיגה מה , צליית הפסח בתנור חשמלי,   קרבן פסח בזמן הזה–בין הנושאים שיידונו 

  "דרך רחוקה"מה נקרא , שיפוד קרמי, הבאת הפסח כהלכתו, פסח שחל בשבת?, קודם
  

, ביקור מומים:  בנושא קרבן פסח וכגון והדרכות מעשיותהדגמותהיום תתקיימנה במשך 
  . ועודמצגת הכנת בגדי כהונה, שירת הלל, שחיטה

  
  

  : לפרטים נוספים 
  מכון המקדש 

  02-6264545: טלפון
il.org.temple.www 

  
   :יום העיון מתקיים בחסות

  ,כון המקדשמ
  הסנהדרין

  מוזיאון דוד המלך
  

  .סוזן רוט'  ותודות לנדיבותה של הגב

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ד"בס

  מרכז הרבבמלאת שלושים לרצח בז יום עיון "לו
  "לקראת קרבן פסח"

  
    התכנסות9:30

  דב ליאור הרב –  דברי ברכה ופתיחה10:00
   בזמן הזהקירה כללית שיטות בנושא פסחס– הרב מנחם בורשטיין  -10:30
    הרב שבתאי רפפורט-11:00
   השחיטה וזריקת הדם בקרבן הפסח–  הרב אבי גיסר-11:30
  האם מותר לצלות את הפסח בתנור חשמלי – הרב יהושע פרידמן -12:00
   פסח שחל בשבת–  הרב יהודה קרויזר-12:30
   זמן אכילת קרבן פסח–  הרב ראם הכהן-13:00
   הפסקת צהריים-13:30
  )ד"אביו של נריה הי (רב יצחק כהן ה– 14:15
  ? חגיגה ופסח מה קודם–  הרב ארהלה הראל-14:30
   סדר ההגדה ואכילת הפסח–  הרב איתי אליצור-15:00
א ותלמידיו בחידוש העבודה " מסורת הגר–אריה מורגנשטרן '  פרופ-15:30

  ובנין המקדש
   מי נקרא בדרך רחוקה–  הרב ישראל אריאל– 16:00
  מנחהלת תפי – 16:30
   ביקור מומין ושחיטה, בגדי כהונה מצגת והדרכה– 17:00

  
  "כסא רחמים"א ראש ישיבת " הרב מאיר מאזוז שליט– 17:30

  
ח ניסן "ר' ה ביום א"יום העיון יתקיים בע

ח בבית המדרש של ישיבת הכותל בעיר "תשס
 העתיקה בירושלים

  
  052-4767495 -  יהודה 02-6264545  –מכון המקדש –לפרטים נוספים 
  il.org.temple.www:   ובאתר המכון

     com.gmail@alonmachon  -במייל 
  

  מוזיאון דוד המלך , מכון המקדש, יום העיון בחסות  ישיבות ההסדר
 רוטסוזן ' ותודות לנדיבותה של הגב
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