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רביעירביעי שלישישלישי

שלישישלישי

שלישישלישי
רחובות

 9:00-10:00
הרב ד"ר עידו פכטר

"על הרעיונות שמאחורי המצוות": טעמי המצוות ומשמעויות 
רלוונטיות של מצוות מרכזיות העומדות בלב הקיום היהודי

10:15-11:15
הרב עמי כהן

"פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה": לימוד בספר 
יהושע- אתגרים עצומים שעמדו לפתחו של יהושע בן נון 

והחיבור שלהם לתקופתנו

11:30-12:30
הרבנית ד"ר חנה הנדלר

"היכן אני בעולם": ר' נחמן מברסלב והרלוונטיות של הגותו 
לחיינו, תוך עיון בדמותו, סיפוריו וגיבוריו

9:00-10:30
הרב ישעיהו לינדנבאום

סוגיות נוספות בחיי משפחה /מסכת קידושין )לא נדרש ידע מוקדם(

10:45-11:45
הרב ישעיהו לינדנבאום

 עיון והתמודדות עם סוגיות אקטואליות בהלכה 
ובמנהג - מן המקורות הראשונים ועד לרבני זמננו

חשמונאים

8:15-8:45 דף יומי בחברותא

8:45-9:55
הרבנית יפית קליימר

תפילוסופיה

10:05-11:15
 הרב ד"ר יואל בן-נון, הרב יובל שרלו, 
הרב ד"ר מיכאל רוטנברג, הרבנית ד"ר 

 טובה גנזל, הרב ד"ר יצחק בן דוד, 
ד"ר יעל ציגלר,  הרבנית ד"ר חנה 

השקס, הרב שמואל רוזנבלום
מסע בספר מלכים )קורס מתחלף( 

11:30-12:30
 הרבנית שורלה רוזן

גמרא מסכת בבא בתרא

 8:40-10:20
הרב יצחק בזק

 מסכת בבא קמא 
פרק שביעי

9:00-10:10
הרב ד"ר עידו פכטר

אמונה בעידן המודרני

10:20-11:35
יעל שלוסברג

לומדים מדרש-עיונים 
בבראשית רבה

11:45-13:00
רבקה יעקובוב

עמוד הענן ועמוד 
האש פרשת השבוע 
ע"פ תורת החסידות

9:00-10:10
רבקה בש

מפגשבוע עם פרשנים: שד"ל

10:20-11:35
הרבנית בתיה קראוס

מסעותיהם של חכמים-
התבוננות על חייהם של 

מנהיגים וחכמים והשפעת 
חוויותיהם על משנתם

10:30-12:00
ד"ר בריינה יוכבד לוי

אין צייר כאלוקינו

10:30-12:00
רחל ליפשיץ/חיה רוזנשטיין

 רצפים, מפנים והפכים 
במדרש ובצלילים

8:40-10:20
הרב יצחק בזק

מסכת קידושין פרק שני

9:00-10:10
רבקה יעקובוב

שברי כלים, שברי קולות, ביאת המשיח 
תורתו וסיפוריו של ר' נחמן מברסלב

10:20-11:35
הרב דניאל יוסף אפשטיין
נפש חיה: על חיות ובני אדם

11:45-13:00
הרב ד"ר דוד סבתו

בין נביא לאדם: עיונים בנבואות ירמיהו

16:00-17:15
הרב מרק קוזבסקי

אגדות הש"ס

17:35-19:00
הרב מרק קוזבסקי

 מגילת אסתר על פי המהר"ל, 
רבי שלמה אלקבץ והרב לוריא

19:20-20:30
הרב מרק קוזבסקי

חוה ואדם על פי מניטו

9:00-10:10
ד"ר רבקה רביב

ספר דניאל - 
גלות והתגלות 

10:20-11:35
ד”ר יעל ציגלר

 ספר תרי עשר: סיפור 
של גלות וגאולה

11:45-13:00
 רחל שרנסקי דנציגר

 סמסטר א': 
 שופטים- גאולה 

 באורחות עקלקלות 
 סמסטר ב': 

 נדודים בתנ"ך- 
 גולים, מהגרים 

ומגלי עולמות

9:00-10:10
בת שבע סמט

 מדרש וחסידות 
בפרשת השבוע

10:20-11:35
 שרה בוימל 

והרבנית בתיה קראוס
 מהתורה להלכה

 עיון בספר החינוך
ובשורשי המצוות

10:20-11:35
הרב שמואל עוזיאל

הדת והדתיות בפילוסופיה 
הכללית ובהגות היהודית

11:45-13:00
הרב שמואל עוזיאל

הגות הרב אשכנזי-מניטו
כתביו שהתפרסמו בחייו

ירושלים

פעם בחודש

חמישיחמישי

רי זום עו רי זוםשי עו השרוןראשוןראשון  שי
9:00-10:00

הרב אילעאי עופרן
 שיקולים חינוכיים בפסיקת הלכה- 

מספרות חז"ל לפסיקה מודרנית
10:15-11:15

הרב ד"ר בני לאו
 התמודדות עם נישואי תערובת 

ושאלת הגיור מימי המקרא ועד ימינו

 11:30-12:30
הרב ש״י ויצמן

 איש על העדה אתגרי החברה הישראלית
בראי הפסיקה הספרדית

שנישני
9:30-10:30

הרב עמי כהן
פרשת השבוע: לחיות עם הפרשה

9:30-10:30
ד"ר איילה פרידמן

צמתים ומחלפים בחיים - התבוננות בסיפורי 
לידה, התבגרות, נישואין ומיתה במקורות

10:45-11:45
מירי וסטרייך

"לא ניתק חוט הדורות"- דמויות ומוטיבים  
מהמקרא אל השירה המודרנית

12:00-13:00
הרב ד"ר איתמר אלדר

ר' נחמן מברסלב – הגות וכלים לעבודה 
 בחיים דרך תורות וסיפורים

20:30-21:30
הרב ד"ר אורי נויבירט

פסיכולוגיה חיובית בתורת הרב קוק

שלישישלישי
8:30-09:30

הרב יוקי מאיר
 הקדמות ספרים: 

מהרמב"ם ועד פניני הלכה
8:30-10:30

הרב צבי קורן
תלמוד למתקדמות- מסכת כתובות

9:40-10:40
יעל ליבוביץ

 שותפות, גיבורות ופוסקות: 
נשים בתנ"ך ובהרחבת האגדה

11:00-12:00
הרב ד"ר עידו פכטר

רעיונות משני חיים- כשמחשבה 
יהודית פוגשת את העולם המודרני

11:00-12:00
הרב צבי אלון

Parashat Shavua (en Espanol)  
12:00-13:00

הרב צבי אלון
 נפש האדם ועבודת המידות 

בשמונה פרקים לרמב"ם
12:00-13:00
לאה מימוני

כי חידה הם הדברים, שעניינם בסודם 
ולא בפשטם – עיון באגדות חז"ל

20:30-21:30
ד"ר יושי פרג'ון

 סמסטר א׳: רשות הדיבור לאדם
עיונים במזמורי תהילים

8:30-10:00
הרבנית אשרה קורן

תלמוד- מסכת סנהדרין

9:00-10:00
הרב שלמה אישון

ההלכה במעגל השנה

9:00-10:00
אפרת שורץ

 מפטירין את השבוע: 
עיונים בהפטרות

10:15-11:15
הרבנית יפית קליימר

 אבות דרבי נתן- 
מוסר יהודי דתי וחברתי

 11:30-12:30
יעל יצחקי 

חכמים בלילה - מנהיגות 
חז"לית בשעת משבר

21:00-22:00
הרב ד"ר בני לאו

 הזרמים המרכזיים 
של חכמי התלמוד

 8 פגשים  מפגש ראשון:
כ"ב בחשון, 16.11 בזום בלבד

8:30-10:00
סליה שרוין 

 חשיבה הכרתית 
על פי שיטת ימימה

רביעירביעי

חמישיחמישי

 הפלמ"ח 4, רעננה

רשב״ג 30, ירושלים

בה"כ "בית היימפלד"
רח' באר מים חיים 2, רחובות

 בה״כ הרימון
חשמונאים

3 פעמים בחודש

תוכנית לימודים שנתית בסניפי מתן
תשפ״ג2022/23

למה לחכות? אפשר להתחיל כבר באלול!  פרטים על תוכניות אלול במוסף "שבת"

המערכת נתונה לשינויים | פתוח לנשים ולגברים 

שנה״ל תפתח בעז״ה בכ"ח בתשריּ  23.10

פרטים על התוכנית בשפה האנגלית באתר מתן

הסניפים שלנוהסניפים שלנו      ירושלים · השרון 
רחובות    · חשמונאים   · שמש  בית 

השומרון · זכרון יעקב · מודיעין

שבועיים 
ראשונים

בכל שנה מחדש
לבחור בתֹורה

השיעורים בסניפים ובזום

 לפרטים, הרשמה ומידע 
על תוכניות לימוד נוספות:

רק בסמסטר א'


