בס"ד

תכנית הלימודים תשע"ט
Class Schedule 2018-2019

יום ראשון | Sunday
1
א
א
1

10:20-8:40
10:10-9:00
11:40-10:30
13:00-11:50

הרב יצחק בזק
הרב אילעאי עופרן
יעל שלוסברג
ד"ר אביגיל ראק

גמרא – מסכת בבא מציעא פרק שמיני
הלכה ואגדה – סתירה ,הרחבה או השלמה?
מים ותהומות ,גשם ותפילות – מוטיב המים בתנ"ך ובחז"ל
פרשנות אברבנאל לתורה

יום שני | Monday
הכוח לזכור ,הכוח לשכוח
לימוד בחברותא | שיעור מרכזי | סדנאות באמנות כפרשנות בהנחיית
רחל ליפשיץ

ד"ר ברינה יוכבד לוי

רבקה בש

1

11:40-09:00

4

10:15-09:00

 -פרשנות רלב"ג לתורה

2

11:40-10:30

" ...וְ נַ ַער ָקטֹן נ ֵֹהג ָבם" – מדינה וממשל בספרי הנביאים

אילנה חדד

1

13:15-12:00

עיון בשו"תים בין מזרח למערב

בתיה קראוס

'מפגשבוע' עם פרשנים:

 -פירושים פסיכולוגיים אצל מפרשי מקרא שונים

Lectures in English
Rabbi Shai Finkelstein

From Machshava to Halakha: Analyzing Topics in
Sefer Breshit | First semester

8:10-8:50

1

Rabbanit Shani Taragin
Rabbi Menachem Leibtag
Tours with Shulie Mishkin

Learn and Tour Course: The Days of David:
Dynasty & Destiny
Tour in each unit. Limited number of places

8:45-10:15
Classes

A

יום שלישי | Tuesday
1

10:20-08:40

גמרא – מסכת בבא מציעא פרק שישי

הרב יצחק בזק

2

10:10-09:00

עמנואל לוינס – 'על אלוקים העולה על הדעת'
על תאולוגיה בת זמננו אחרי השואה

הרב דניאל יוסף אפשטיין

א

11:30-10:20

קרוב ,רחוק ,קרוב עד אינסוף

הרב דניאל יוסף אפשטיין

א

13:00-11:45

עיונים בספר מלכים ב'

הרב ד"ר מרדכי סבתו

3

12:55-11:45

כשהבעש"ט פגש את המשיח – הסיפור והתורה של הבעש"ט

רבקה יעקובוב

בית מדרש ערב
1

17:20-16:00

תורת הקבלה של הרמח"ל

הרב מרק קוזבסקי

1

18:55-17:40

שיטות לימוד באגדות הש"ס

הרב מרק קוזבסקי

1

20:30-19:15

קודש וחול – האמנם?!
האם יש מושג של "חול" מול "מקומו של עולם"

הרב מרק קוזבסקי

3

21:00-19:30

פרשת שבוע :פרוש חדש-ישן כתיבה ומדיטציה

אביגיל אנטמן ואילת וידר כהן

יום רביעי | Wednesday
10:10-09:00

רּופים ֲח ָד ִשים – סיפורי מעשיות ותורתו של ר' נחמן מברסלב
ֵצ ִ

רבקה יעקובוב

2

09:40-09:00

צורבא דרבנן לנשים

שרה בוימל

1

14:45-9:30

לימוד גמרא בחברותא ובשיעור עיון מתקדם
(לקורס זה תנאי קבלה) השיעור יתקיים בשעה 14:45 – 13:30

הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס)

2

11:40-10:30
שיעורים

לומדים ומסיירים
להתחיל מבראשית
 6סיורים לאורך השנה | מס' המקומות מוגבל

ד"ר יעל ציגלר רוב סמסטר א'
חביבה שפטר רוב סמסטר ב'
סיורים עם שולי מישקין

2

13:00-11:50

דפוסי מנהיגות בתורה

הרב דניאל יוסף אפשטיין
Lectures in English

Dr. Yael Ziegler

)"Isaiah's Prophecies of Consolation" (Chapters 40-66

9:00-10:15

A

Rabbanit Shani Taragin

Sefer Dvarim: Code & Commentary

10:30-11:45

A

Nechama Goldman Barash

Entering the Academy: The Talmud Here and Now

10:30-11:45

3

Yael Leibowitz

Esther, Daniel and the Diaspora Experience

12:00-13:10

A

יום חמישי | Thursday
בת שבע סמט

3

10:15-9:00

פרשת שבוע לאור מדרשי חז"ל

3

11:30-10:30

עיון בתורת הרב אשכנזי (מניטו)

הרב שמואל עוזיאל

3

13:00-11:45

סוגיות במחשבת הראי"ה קוק על פי עין אי"ה

הרב שמואל עוזיאל

Nechama Goldman Barash

The History of Halakha: How Decisions are Made by Rabbinic
Authorities

9:00-10:15

2

Rabbanit Surale Rosen

Shabbat, Charity and Community Structures in Halakhic
Responsa

10:30-11:45

2

פתיחת קורס מותנית במספר הנרשמים
The course will run pending a minimum number of students

ייתכנו שינויים

רח' רשב"ג  ,30ת"ד  ,8039ירושלים 9108001
טל' | 02-5944555 :פקס02-5944564 :
info@matan.org.il | www.matan.org.il

