The Mindy Greenberg Women's Inﬆitute for Torah Studies

ללמוד ללמד להוביל
תכנית לימודים במתן השרון שנה״ל תשע״ט

Matan HaSharon Program 2018-2019
יום ראשון

יום שני

8:45-10:00

8:45-10:00

אסנת ברוורמן  -שילה

אפרת שורץ

נסיכות ומלכות בתנ"ך

תרי עשר – תמורות
בתקשורת בין עמ"י
לא-לוהיו בימי בית ראשון

הרב ד"ר צחי הרשקוביץ

8:45-10:00

10:15-11:15
מסע בספרות ההלכה
מהמשנה ועד ימינו

11:30-12:30
הרב שלמה חן
הרב קוק -
מאמריו ואגרותיו

הרב חיים וידל
איזיביצ'א  -חסידות רדיקלית

10:15-11:15
יפית קליימר

רוחלה סימינובסקי
סוגיות בספר בראשית

12:30-13:30
ד"ר אילה פרידמן
זיווגים בין דמויות
מקראיות בספרות חז"ל

תוכנית ערב
18:00-19:30
אביטל ברעם
סדנה :חשיבה הכרתית -
לימודי ימימה

Rebecca Linzer
– Talmud
Masechet Taanit

9:00-10:00

Gina Junger

Mitzvot between Man
and his Fellow Man

10:15-11:30

Devorah Kur

– Perek Shira
The Universe Sings:
?What is Our Message

10:15-11:30

בוטיק

11:30-12:30

8:45-10:00

ותקין

"תפילוסופיה" – התפילה
ומקומה בחיי האדם בהגות
היהודית המודרנית

Monday

Yael Leibowitz

Esther, Daniel and the
Diaspora Experience

11:45-12:45

Rabbi Eitan Bendavid
Between Embrace and
Rejection: The Poetry
and Philosophy of
Rabbi Yehuda HaLevi

20:30-21:30
בית מדרש ערב -
׳ראשון בשרון׳
יהדות ואקטואליה –
מרצים מתחלפים

WWW.MATAN.ORG.IL

פתיחת שנה״ל :יום ראשון ,כ״ח תשרי7.10.18 ,
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The Mindy Greenberg Women's Inﬆitute for Torah Studies

ללמוד ללמד להוביל
תכנית לימודים במתן השרון שנה״ל תשע״ט

Matan HaSharon Program 2018-2019
יום שלישי
8:30-10:30

Tuesday
9:00-10:15

הרב צבי קורן

Tanya White

תלמוד למתקדמות :מסכת בבא מציעא
The Genesis of
*הקורס כולל לימוד בחברותא
Thought: Reflections
 on Sefer Bereshit8:30-9:30
Avraham onwards

הרב יעקב מאיר

הקדמות הרמב"ם למשנה

9:40-10:45
הרב עמי כהן
"ויהיו בעיניך כחדשים" –
זווית חדשה על פרשיות השבוע

11:00-12:00

לאה מימוני

הכל גלוי ונעלם – עיון באגדות חז"ל

12:15-13:15

טפת הלפרין

נשים מצילות בתנ"ך

10:30-11:45

Dr. Chana
Tannenbaum

Obscure Issues in
Parshat HaShavua

12:00-13:00

Shani Taragin

Trei Assar:
– Shivat Tzion
Dreams and Destiny

12:15-13:15

Evening:

הרב יובל שרלו
ימי הבית השני ומשמעותם
לימנו

יום רביעי
8:30-10:00

11:15-12:15

אשרה קורן

ד"ר יפה גיסר

תלמוד :מסכת קידושין

החיים כמדרש

*הקורס כולל לימוד בחברותא

11:15-12:15

8:30-9:45
הרב שלמה אישון
עיונים בספרות השו"ת
בנושא חברה ומדינה

הרב יוסף בן בסן
עבודת המידות
על פי המהר"ל

12:15-13:15

*הקורס כולל לימוד בחברותא

הרב אילעאי עופרן

8:45-10:00

מנהג ישראל דין הוא?

הרב ד"ר בני לאו
שאול ודוד

)פעם בחודש(

10:00-11:00
הרב יהודה גלעד
מוסר אנושי מול ייעוד
א-לוהי בספר בראשית

20:30-21:30

Gina Junger

Customs and Rituals:
Why we do what we
do Alternate weeks

תוכנית ערב:
20:30-21:30

שלישי תנכ"י סדרות קצרות עם מרצים שונים

WWW.MATAN.ORG.IL

Classes begin Sunday, October 7
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