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9:00-10:10
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Class Schedule
Sunday

ראשון

הרב ד"ר בני לאו

הרב יצחק בזק

ספרות החכמה :תהלים – משלי – איוב

9:00-10:10

הרב עמי כהן
9:00-10:10

רבקה בש

הרב אילעאי עופרן

מפגשבוע עם פרשנים

ד"ר ברינה יוכבד לוי
10:20-11:35

אפרת שורץ

תורת חיים בעולם מודרני:
משנתו של הרב נחום אליעזר רבינוביץ'

10:20-11:35

הרבנית יפית קליימר

הרב דניאל יוסף אפשטיין

"סוד הגן הנעלם" גן העדן במחשבה היהודית

קריאה בספרו של עמנואל לוינס
על אלוהים העולה על הדעת

10:20-11:35

ד"ר אילה פרידמן

Tanakh and Psychology:
Texts, Stories and Modern
Psychological Theories

הרב עמי כהן

11:45-13:00

Rav Eitan Bendavid

A Tradition of Machloket:
Great Debates in
Jewish History and Thought

החכמה הנשית ונשים חכמות בסיפורי המקרא

20:30-21:30 Biweekly

First Semester -Tfillot in Tanakh
Second Semester - From the Tanakh to the Siddur

9:00-10:15

נעמה מנוסי

Gina Junger

Meaning in Mitzvot

Jewish Ethics

הרב מרק קוזבסקי

רחלי שפרכר פרנקל
וד”ר אילת סג”ל

16:00-17:15

שיטות לימוד באגדות הש”ס

סוגיות אקטואליות בהלכה:
משפחה ואתיקה ,דת ומדינה

Unlocking Tefillah from the Talmud to Today

Special Series - Family Ties
in Tanakh & Talmud

9:00-10:10

Rabbi Johnny Solomon

16:00-17:00

10:20-11:35

All My Children

Sefer Hachinuch

Sefer Yehoshua - Prophetic and
Political Leadership
11:45-13:00

Rav Menachem Leibtag
Bereishit

הרבנית יפית קליימר

מסכת בבא בתרא

"מה זאת אהבה"?
בעקבות מדרש שיר השירים רבה

9:00-10:10

10:20-11:35

ד"ר יושי פרג'ון

התנ"ך והעולם הקדום :התגלות אלוקית ,עולם אנושי

17:35-19:00

11:45-13:00

9:00-10:10

הרב שלמה אישון

11:45-13:00

סוגיות בהלכות כשרות הבית

הרב שמואל עוזיאל

10:20-11:35

טפת הלפרין

סמסטר א' -שליחות הנביאים-מחיר אישי ומשפחתי
סמסטר ב' -מבט על תהילים

10:20-11:35

הרב ד”ר עידו פכטר וד”ר יעל ציגלר
ספר שמואל:
סמסטר א' -פרקי שאול | סמסטר ב' -פרקי דוד

מהפסוק ועד הפסק
על דרכי עיצובה של התורה מסיני ועד ימינו

11:45-13:00

רבקה יעקובוב

שהיָ ה ֵמ ֲא ָבנִ ים טֹובֹות
מּבן ֶמ ֶלְך ָ
ַמ ֲע ֶשׂה ֵ
סיפורי מעשיות ותורת ר׳ נחמן מברסלב

Rabbanit Shani Taragin
17:00-18:00

סופרת ומרצה מוערכת על השואה
ידידה ושותפה נאמנה למתן

Nava Finkelman

הרב יוסף בן בסן

 20:30-21:30שיעור חודשי

הרב ד"ר בני לאו

מעזרא והלאה :ראשית התורה שבע"פ

11:45-13:00 First Semester

Parshat Hashavua:
On Trauma and Healing

ד”ר חביבה שפטר

חמש מגילות וגלגולן בספרים נוספים בתנ"ך

9:00-10:10

Dr. Yael Ziegler

Creation, Un-creation and Re-creation:
Bereishit 5-11
10:20-11:35

Rabbanit Nechama Goldman Barash
Cycling Through Daf Yomi
10:20-11:35

Yael Leibowitz

Shmuel Bet: David in Dialogue with Text and
History
17:00-18:15 First Semester

Dr. Avivah Gottlieb Zornberg
20:30-21:45

פרופ’ יונתן גרוסמן

Parshat Hashavua:
On Trauma and Healing

סיפורי האבות :על אמונה נאבקת

Rabbanit Nechama Goldman Barash
Days of our Lives

G-d’s Name on Heathen Tongues

Dr. Avivah Gottlieb Zornberg

11:45-13:00

יום פטירתה חל ביום שישי י"ב בחשוון 30.10

Classes this week are dedicated to the memory of
Fanya Gottesfeld Heller z"l
Renowned author and lecturer on holocaust
loyal friend and partner of Matan
י"ב בחשוון )her yahrzeit is this Friday (Oct 30

Chasidic Insights into Parshat Hashavua

10:20-11:35

Sefer Yehoshua – Succession and Settlement

השיעורים השבוע מוקדשים
לע"נ פאניה גוטספלד הלר ז"ל

Dr. Dodi Tobin

Rivalry and Reunion:
The Joseph Narrative

11:45-13:00

 20:30-21:30שיעור חודשי
מלוכה ומלכות:
מהמקרא דרך חגי ועד ימינו

9:00-10:10

Dr. Yosefa Wruble

פרשת השבוע בראיה אקטואלית

הפרשה בחצר של חסידות גור

הרב אילעאי עופרן

מחשבת הראי”ה קוק
על פי אורות הקודש ושמונה הקבצים

9:00-10:10

11:35-12:30

19:20-20:30

הרב ד"ר עידו פכטר

הרב שמואל עוזיאל

עיון בתורת הרב אשכנזי (מניטו)
על פי ספרו סוד העברי

Ezra Nehemiah:
Return, Reconstruction, Revival and Revolution

11:45-13:00

Rabbanit Shani Taragin

הרבנית אשרה קורן

11:45-13:00

Karen Miller Jackson

לאה מימוני

8:40-10:10

10:20-11:35

10:20-11:35

11:45-13:00

"חידות פליאות וחמודות נפלאות"
עיון באגדות חז"ל

הרבנית ד"ר חני פרנק

פותח שערים :שיעור גמרא מסכת ברכות בעיון

Rabbanit Shani Taragin

11:45-13:00
על הדבש והמלח...
הסיפור החסידי ותורת הבעש"ט ותלמידיו

בת שבע סמט

נעם שבת -מבט מחשבתי על הלכות שבת

תורת הקבלה של הרמח”ל

Yael Leibowitz

רבקה יעקובוב

8:45-10:10

חמישי
9:00-10:10

"חובת הלבבות" לרבנו בחיי – הדרכת הלב בעבודת ה'

10:20-11:35

אגדות מרפאות:
אגדות חז"ל ע"פ תורת הנפש החסידית

Gina Junger

הספר -על שפת גלי האינסוף

Learn & Tour Course | A Tefillah Workshop

רביעי

הרב צבי אלון

ספר שמואל :בין שופטים למלוכה

הרב דניאל יוסף אפשטיין

& Rivi Frankel
Rabbanit Shani Taragin
Tours with Shulie Mishkin

10:20-11:35

Rabbanit Leah Herzog

10:20-11:35

8:45-10:15

מסע במדבר

10:20-11:35

9:00-10:10

סיפורי התנ"ך בראי תורת הנפש החסידית

יעל שלוסברג

אדם
ִה ָּנ ֵבא ֶבן ָ
מסע בעקבות הנביאים הגדולים של המקרא

הרב יוקי מאיר

הרב ניר מנוסי

10:20-11:35

ד"ר יושי פרג'ון
9:00-10:10

"אין מלך" – אבות טיפוס שונים
להנהגה ישראלית בספר שופטים

הרב חן שריג

Moshe's Last Will and Testament:
A Legacy for Israel's Future

9:00-10:10

הכתב והמכתב והלוחות:חברותא ושיעור סדנאות באמנות כפרשנות
בהנחיית :רחל ליפשיץ

סוגיות באתיקה ומוסר בראי ההלכה

Dr. Chana Tannenbaum

מסכת קידושין פרק שלישי

9:30-12:15

10:20-11:35

10:20-11:35

הרב יצחק בזק

11:45-13:00

עיקרי האמונה ושורש הכפירה
עיון בהקדמת הרמב"ם לפרק חלק

Shattering the Image of God:
On Evil and Suffering in Jewish Texts

8:35-10:15

11:45-13:00

פרשת השבוע ע"פ הרב קוק ותורת ארץ ישראל

Tanya White

הרב צבי קורן

קריאה מונחית בשות”ים ששינו את פני ההיסטוריה ההלכתית

9:00-10:10

9:00-10:10

תלמוד למתקדמות
מסכת עבודה זרה

הרבנית בתיה קראוס
ושרה בוימל

מסכת בבא מציעא פרק אלו מציאות

שלישי
8:30-10:10

10:20-11:35

8:35-10:15

Tuesday

Wednesday

Thursday

דף יומי  -מידי בוקר בשעה 8:10

התעדכנו באתר ובפייסבוק לאירועים ושיעורים נוספים:

מעל  70שיעורים שבועיים
בעברית ובאנגלית
יתקיימו בשידור חי
באמצעות זום
השיעורים מוקלטים ונגישים
Over 70 weekly classes
in Hebrew & English take place online
via live zoom.
Our classes are recorded and
accessible at your convenience.
Open to women & men.
פתוח לנשים ולגברים | ייתכנו שינויים קלים

