 Class Schedule 2021-2022מערכת תשפ״ב
ירושלים

JERUSALEM

ראשון | Sunday

08:40-10:20

הרב יצחק בזק | מסכת סוכה פרק ראשון

09:10-10:10

הרב יהושע מאירסון | תורה ומדע – מסורת ומהפכות

10:20-11:35

יעל שלוסברג | מפגשים בבית המדרש של חכמים
רבקה יעקובוב | השער לגן  -פתוח סגור פתוח -
הסיפור החסידי והקריאה של הבעש״ט ותלמידיו בפרקי בראשית

11:45-13:00

שני | Monday

09:00-10:10

רבקה בש | מפגשבוע עם פרשנים :שד”ל [שמואל דוד לוצאטו]

10:20-11:35

ד”ר בריינה יוכבד לוי ורחל ליפשיץ | מי יחמול עלייך ירושלים -עיונים בספר ירמיהו

10:20-11:35

הרבנית בתיה קראוס ושרה בוימל | בעקבות גדולי פוסקי ההלכה בכל הזמנים

Rabbanit Shani Taragin | Rivi Frankel | Tours with Shulie Mishkin

09:00-10:30

Learn and Tour: From Ruins to Return

שלישי | Tuesday
רביעי | Wednesday

08:40-10:20

הרב יצחק בזק | מסכת בבא בתרא פרק ראשון

09:00-10:10

הרב דניאל יוסף אפשטיין | קריאה בספרו של עמנואל לוינס-על אלוהים העולה על הדעת

10:20-11:35

הרב דניאל יוסף אפשטיין | גלוי ונסתר

10:30-11:35

ד”ר יושי פרג’ון | בעקבות מלכים ,נשים ,עבדים ובע"ח במקרא

11:45-13:00

רבקה יעקובוב | יחפים עם כתר מלכות  -סיפורי מעשיות ותורתו של ר׳ נחמן מברסלב

16:00-17:15

הרב מרק קוזבסקי | שיטות לימוד באגדות הש”ס

17:35-19:00

הרב מרק קוזבסקי | תורת הקבלה של הרמח”ל

19:20-20:30

הרב מרק קוזבסקי | שמע ישראל

09:00-10:10

ד”ר הלל מאלי | צלם אלוהים והמאבק ברעיון האלילי במקרא

10:20-11:35

ד”ר יעל ציגלר | סמסטר א׳ מגילת רות | סמסטר ב’ מגילת איכה
בילי רבנשטיין (פיזם) | סמסטר א’ חומש שמות  -פשט ,דרש ,ומה שביניהם

11:45-13:00

אילת שלזינגר | סמסטר ב' ״כי לי כל הארץ״ -אדם ,חברה ואלוקים בשמיטה וביובל

09:00-10:10

Dr. Yael Ziegler | Abraham: Father of a Nation

10:20-11:35

Rabbanit Shani Taragin | Sefer Shoftim: Tribal Trials and Tribulations

10:20-11:35

Yael Leibowitz | Temple Studies: Mikdash and Meaning

11:45-13:00

Rabbanit Nechama Goldman Barash | The Myriad Interpretations of Parshat Hashavua

17:00-18:30

)Dr. Avivah Gottlieb Zornberg | Parshat Hashavua: Intimacy and Otherness (zoom

חמישי | Thursday

09:00-10:10

בת שבע סמט | סיפור מההפטרה

10:20-11:35

הרב שמואל עוזיאל | הדת והדתיות בפילוסופיה הכללית ובהגות היהודית

10:20-11:35

ד”ר עדינה שטרנברג | מהפרשה להלכה-סוגיות הלכתיות מתוך פרשת השבוע

11:45-13:00

הרב שמואל עוזיאל | הגות הרב אשכנזי – מניטו על פי כתביו שהתפרסמו בחייו

Dr. Yosefa (Fogel) Wruble | Semester 1 :

)Songs of the Soul: Selections of Biblical Poetry (Shir Ha-Shirim and Tehillim
Rivi Frankel | Semester 2 : Sefer Kohelet- Voices of Influence

09:00-10:10
10:20-11:35

Simi Peters | What Does It Really Mean? Midrash as a Window on Tanakh

11:45-13:15

)Dr. Avivah Gottlieb Zornberg | Parshat Hashavua: Intimacy and Otherness (at Matan

רעננה
ראשון | Sunday

09:00-10:15

Raanana

הרב ד”ר בני לאו | “וזה דבר השמיטה”
מסע אל עולם השמיטה של ימי המשנה ואל אתגרי השמיטה במהלך הדורות

10:30-11:45

הרב ד”ר צחי הרשקוביץ | שושלות החסידות  -על מסורות וחידוש בתורת הבעש”ט
הרבנית שירה מרילי מירווי ס | ליבי במזרח :לימוד משנתם התורנית ודרכי פסיקתם של חכמים ורבנים מא�ר

12:00-13:00

לאה מימוני | כמה ימין ונחלין ומקורין ומבועין  -עיון במדרשי חז”ל

10:30-11:45

צות המזרח

12:00-13:00

אפרת שורץ | “הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?”  -קשרים וחיבורים בינאנושיים במקרא

09:30-10:30

נעמה מנוסי | קריאה חסידית בפרשת השבוע

09:30-10:30
שני | Monday

10:45-11:45
12:00-13:00
09:00-10:00

ד”ר אילה פרידמן | “לעבור את הקיר”  -סיפורי התמודדות ,אמונה והשתדלות בתנ”ך
הרב צבי אלון | “ויהי אור”  -עיון בכתבי הראי”ה קוק זצ”ל
הרב ד״ר איתמר אלדר | סיפורי ר’ נחמן :הגות ,פוליטיקה ,ודרכי עבודה-גולת הכותרת של יצירתו

Gina Junger | 48 Ways to Wisdom: Pirkei Avot

10:15-11:30

Yael Leibowitz | Temple Studies: Mikdash and Meaning

11:45-13:00

Rabbanit Karen Miller Jackson | Talmudic Tales: A Guide to Love, Loss and Devotion

20:30-21:30

הרב ד”ר בני לאו | “תורת האדם”  -סוגיות במפגש של התורה והחוויה

08:30-10:30

הרב צבי קורן | תלמוד למתקדמות :מסכתות פסחים וסוכה

08:30-09:30
09:45-11:00
שלישי | Tuesday

11:15-12:30

האנושית ( 8מפגשים חודשיים)

הרב יוקי מאיר | ההקדמות לספרים :מהכוזרי עד הרב קוק
הרב עמי כהן | דור ששופט את שופטיו  -עיון בספר שופטים
הרב ד”ר עידו פכטר | פרקים בציונות  -מהמקרא ועד ימינו

09:00-10:15

Tanya White | "Od Yosef chai": Uncovering the Joseph Narratives as a Living Legacy

10:25-11:35
11:45-13:00

Dr. Chana Tannenbaum | Fall and Rise of Giants: Sin and Repentance in Tanakh
Rabbi Eitan Bendavid | Between Utopia and Reality: The Shemittah Year in Jewish Thought

11:45-13:00

Elisheva Ausubel | A Balancing Act: Prophets Jonah, Elijah, and Elisha

20:30-21:30
20:30-21:30
רביעי | Wednesday

08:30-10:00
09:00-10:00
10:10-11:20
10:10-11:20
11:30-12:45

and Practice

הרב אילעאי עופרן | מחלוקות יסודיות בספרות

חז”ל ( 8מפגשים חודשיים)

Gina Junger | Jewish Women through the Ages- from the Tanakh to Modern Times
הרבנית אשרה קורן | סוגיות במסכת גיטין
הרב שלמה אישון | שמור וזכור  -עיונים בהלכות שבת ומשמעותן.
ד”ר יושי פרג’ון | כי זה משה האיש :דיוקנו של משה כנביא וכמנהיג בסיפורי התורה
תמר לזר | חסידות  -תורת הפנימיות ממבט הלכתי במעגל השנה
הרבנית יפית קליימר | עוצמתם של רעיונות  -הגותו הדתית והחברתית של הרב לורד יונתן זקס

Thursday

09:00-10:30

Tanya White | Coming Face to Face with Text: A Workshop in Reading Philosophy Texts

בית שמש BEIT SHEMESH
Daily
Sunday
שלישי
Tuesday

Thursday

08:30-09:30

)Daf Yomi for Women (English

09:00-10:10

Rabbi Johnny Solomon | Controversial Teshuvot

10:20-11:35

Rabbanit Shani Taragin | Sefer Shoftim: Judging the Judges

11:45-13:00

Rabbi Menachem Leibtag | Sefer Shemot - Covenant & Complexity via

08:30-09:30

Rachel Hershberg | Garden of Eden: Human Drives and Human Frailty

09:45-10:45

עדינה סוסלוביץ | סמסטר א' -הורים שכולים בתנ"ך | סמסטר ב' -חמש מגילות

09:00-10:00

Dr. Dodi Tobin | Chasidic Insights into Parshat Hashavua

Zoom

Dr. Nava Finkelman | The Yosef Story

10:20-11:35

חשמונאים

CHASHMONAIM

שלישי | Tuesday

08:30-09:40

ד"ר יושי פרג'ון | עיונים ביונה ובחמש מגילות

09:45-10:50

הרבנית יפית קליימר | להנחיל ערכים ולבנות זהות  -המודל של אבות דרבי נתן

11:00-12:10

הרבנית שורלה רוזן | תלמוד מסכת בבא בתרא

08:30-09:40

Rabbanit Leah Herzog | The Navi and the Melech

09:45-10:50

Shifra Malina Waxman | Holocaust Studies

11:10-12:20

Tanya White | Sefer Bereshit: From Yitzchak to Yaakov: The Vicissitudes of Identity

זכרון יעקב
Wednesday

08:45-09:45

10:00-11:15

ZICHRON YAAKOV
| Catriella Freedman

Of Blessed Memory: In Search of Chazal

| Tanya White

‘Od Yosef Chai’: Uncovering the Joseph Narratives as a Living Legacy

