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The Matanel Conference
for young rabbis
July 2013, 21-23
Prague

Sunday, 21 July 2013
14:00 - 15:00 Welcome speech
Chief Rabbi Pinchas Goldschmidt, Hulya Chairman
Presentation of participants
Welcome greetings
Rabbi Ephraim Sidon, Chief Rabbi of the Czech Republic
15:00 - 16:15 Session A: Judaism and globalization
Globalization as an opportunity to correct the sin of the
generation of the Tower of Babel
Rabbi Shlomo Zelig Avrasin, Visoky, Russia
Torah scholars and the media
Rabbi Shmouel Philippe Choucroun, Strasbourg, France
Discussion
16:15 - 16:45 Mincha
16:45 - 18:45 Session B: The rabbi in the era of media
The influence of mass media on the work of the rabbi
Rabbi Beiniamino Goldstein, Modena, Italy
Phone/email/SMS: increasing the speed of human
MIScommunications!
Rabbi Eliezer Wolff, Amsterdam, Netherlands
Influence on the masses or influence of the masses
Rabbi Uriel Chester, Kovno, Lithuania
Jewish media in Italy and the approach of the rabbi
thereto
Rabbi Amadeo Spagnoletto, Roma, Italy
Invited talk
Orthodox Woman - her status and image in the era of
modern media
Professor Liliane Vana, Brussels, Belgium
Discussion
19:30

Ma’ariv

20:15 - 21:30 Dinner Party
21:30 - 22:30 “Midrash Cinema” – The Holy Beggar: Charlie Chaplin
interprets Rabbi Nachman of Breslov
Udi Leon, Channel 2 Israel

Monday, 22 July 2013
6:45 - 8:00

Shacharit in the “Altneuschul” synagogue (Staronová
synagoga)

8:00 - 8:45

Breakfast

8:45 - 9:30

Opening talk
Judaism and the media – can they go together?
Udi Leon, Channel 2 Israel
Discussion

9:30 - 11:00

Session C: Technology in the service of the rabbi and the
community
Wikipedia and Wikimedia: Fighting them or joining
them?
Rabbi Šlomo Radomír Kučera, Brno, Czech Republic
The role of the rabbi in building & developing a
community using mass media
Rabbi Yoni Birnbaum, London, UK
The rabbi as representative of Judaism and the influence
of mass media
Rabbi Gabriel I. Negrin, Athens,Greece
New technologies in the service of Torah
Rabbi Dov Roth-Lumbroso, Paris, France
Discussion

11:00 - 11:30 Break
11:30 - 13:30 Session D: Media in practice
Track D1
How to organize a weekend using new media tools?
Rabbi Elias Drey, Munich, Germany
Creating short educational video clips at home for keruv
Rabbi Naftoli Surovtsev, Cologne, Germany
How to reconcile the mass media with journey of keruv
to Judaism?
Rabbi Nissim Sultan, Aix-en-Provence, France
Discussion
Track D2
The use of news media for keruv
Rabbi Ariel Masalitin, Tula, Russia
Cohanim flying in plastic bags: a wonderful picture
Rabbi Zsult Bella, Leipzig, Germany

The view of Jewish Sages on damage to Judaism by
the media
Rabbi Avigdor Moshe Nosikov, Voronezh, Russia
Discussion
13:30 - 14:30 Lunch
14:30 - 15:30 Lecture
The Prague Maharal and Progress: Three Case-Studies
Dr. Pavel Sládek, Prague Czech Republic
Discussion
15:30 - 19:00 Jewish Quarter Tour (Including Mincha)
19:30 - 20:30 Dinner
21:00 - 22:00 Concert in Spanish Synagogue
“David Popper, KolNidrei and Jewish life cycle”

Tuesday, 23 July 2013:
7:00 - 8:00

Shacharit

8:00 - 8:45

Breakfast

9:00 - 11:00

Session E: Competence and use of media
“Kashrutam leedut” of mass media
Rabbi Zvi Bichman, Minsk, Belarus
The interwoven thread - utilizing the tools of mass
media as a forum for uniting the resources and skills of
rabbanim across the world
Rabbi Elchonon Feldman, London, UK
Sugia - Creating virtual “batei midrash” on
contemporary issues
Udi Leon, Channel 2 Israel
Discussion

11:00 - 11:30 Break
11:30 - 13:00 Panel discussion: Judaism in European media
With the participation of:
Rabbi Pinchas Goldschmidt, Mrs. Joelle Aflalo,
Professor LilianeVana
13:00 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:00 Conclusion

מושב ד’ :2תקשורת למעשה
שימוש בחדשות לפעילות קירוב
ר’ אריאל מסליטין ,טולה ,רוסיה
כוהנים טסים בשקיות מפלסטיק :תמונה מופלאה
ר’ זסולט בלה ,לייפציג ,גרמניה
האם וכיצד להגיב בראי חז”ל לפגיעה ביהדות בתקשורת
אבגדור משה נוסיקוב ,וורונז ,רוסיה
דיון
14:30-13:30

ארוחת צהריים

 15:30 – 14:30הרצאה :המהר”ל מפראג
ד”ר פוול סלדק
דיון
 19:00 – 15:30סיור ברובע היהודי (כולל מנחה)
 20:30 – 19:30ארוחת ערב
 22:00 – 21:00קונצרט בבית הכנסת הספרדי
“דוד פופר ,כל נדרי וממחזור החיים היהודיים”

יום שלישי 23 ,ביולי  ,2013טז’ אב:
8:00 – 7:00

תפילת שחרית

8:45 – 8:00

ארוחת בוקר

11:00 – 9:00

מושב ה’ :כשרותם ושימושם של אמצעי התקשורת
כשרותם לעדות של אמצעי תקשורת המונים
צבי ביכמן ,מינסק ,בלרוס
שימוש באמצעי תקשורת לאיגום המשאבים והכישורים של
הרבנים בקני מידה עולמי
ר’ אלחנן פלדמן ,לונדון ,אנגליה
“סוגיא”  -יצירת בתי מדרש וירטואליים לדיון בשאלות עכשויות
אודי לאון ,ערוץ  ,2ישראל
דיון

 11:30 – 11:00הפסקה
 13:00 – 11:30רב-שיח :יהדות באירופה התקשורתית בהשתתפות:
הרב פינחס גולדשמידט ,גב’ ג’ואל אפלאלו,
פרופ’ ליליאן ונה
 14:00 – 13:00ארוחת צהריים
 15:00 – 14:00סיכום

האישה האורתודוקסית  -מעמדה ודמותה בעידן התקשורת
המודרנית
פרופ’ ליליאן ונה ,בריסל ,בלגיה
דיון
19:30

תפילת מעריב

 21:30 – 20:15ארוחת ערב חגיגית
“ 22:30 – 21:30מדרש קולנוע”  -הקבצן הקדוש :צ’רלי צ’פלין דורש את ר’
נחמן מברסלב
אודי לאון ,ערוץ  ,2ישראל

יום שני 22 ,ביולי  ,2013טו’ אב:
8:00 – 6:45

תפילת שחרית בבית הכנסת “אלטנוישול”

8:45 – 8:00

ארוחת בוקר

9:30 – 8:45

יהדות ומדיה  -הילכו שניהם יחדיו?
אודי לאון ,ערוץ  ,2ישראל
דיון

11:00 – 9:30

מושב ג’ :טכנולוגיה בשירות הרב והקהילה
ויקימדיה וויקיפדיה :להיאבק בהן או להצטרף אליהן?
ר’ שלמה רדומיר קוצ’רה ,ברנו ,צ’כיה
תפקידו של הרב בבניית ובביסוס קהילה בעזרת אמצעי
התקשורת
ר’ יוני בירנבאום ,לונדון ,בריטניה
הרב כמייצג היהדות ואמצעי התקשורת
ר’ גבריאל נגרין ,אתונה ,יוון
הטכנולוגיות החדשות בשירות הפצת התורה
ר’ דוב רוט-לומברוזו ,פריז ,צרפת
דיון

 11:30 – 11:00הפסקה
 13:30 - 11:30מושב ד’ :1תקשורת למעשה
ארגון שבתון בהתבסס על התקשורת החדשה
ר’ אליאס דריי ,מינכן ,גרמניה
קליפים חינוכיים לפעילות קירוב
ר’ נפתלי סירוטסב ,קלן ,גרמניה
כיצד ניתן ליישב תקשורת המונים עם מסע קירוב
ר’ ניסים סולטן ,אקס און פרובאנס ,צרפת
דיון

“הלא כל בני האדם שואפים להגיע אל
החוק” ,אומר האיש“ ,איך זה קרה שבמשך כל השנים
הרבות לא ביקש איש מלבדי להיכנס?” שומר הסף רואה
בבירור שקרב קיצו של האיש ,וכדי להבקיע אל שמיעתו
הגוועת ,הוא שואג באוזנו“ :איש מלבדך לא יכול היה לקבל
כאן רשות להיכנס ,משום שהפתח הזה נועד רק לך.
עכשיו אני הולך וסוגר אותו”.
		

פרנץ קפקא ,מתוך “המשפט”

יום ראשון 21 ,ביולי  ,2013יד’ אב:
 15:00 – 14:00דברי פתיחה:
הרב הראשי פנחס גולדשמידט ,נשיא חולי”א
הצגת המשתתפים
דברי ברכה:
הרב אפרים סידאן ,הרב הראשי של הרפובליקה הצ’כית
 16:15 - 15:00מושב א’ :יהדות וגלובליזציה
גלובליזציה כהזדמנות לתיקון החטא של דור הפלגה
ר’ שלמה זליג אברסין ,ויסוקי ,רוסיה
גדולי תורה והתקשורת
ר’ שמואל פיליפ שוקרון ,שטרסבורג ,צרפת
דיון
 16:45 - 16:15מנחה
 18:45 - 16:45מושב ב’ :הרב בעידן התקשורתי
השפעת אמצעי התקשורת ההמוניים על עבודתו של הרב
ר’ בנימין גולדשטיין ,מודנה ,איטליה
ההאצה באי-תקשורת ההדדית
ר’ אליעזר וולף ,אמסטרדם ,הולנד
השפעה על ההמונים או השפעת המונים
ר’ אוריאל צ’סטר ,קובנא ,ליטא
אמצעי התקשורת באיטליה וגישתו של הרב אליהם
ר’ ידידיה ספאניוליטה ,רומה ,איטליה
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כנס מתנאל לרבנים צעירים תשע”ג
 21-23ביולי 2013
פראג

