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תכנית לימודים במתן השרון שנה״ל תש״פ
Matan HaSharon Program 2019-2020

להובילללמוד ללמד

פתיחת שנה״ל: יום ראשון, כ״ח תשרי, 27.10.19

The Mindy Greenberg Women's Institute for Torah Studies

8:45-10:00
Rebecca Linzer
Ela Mo'adai:
The Annual Cycle of 
Holidays in Seder Moed

10:15-11:30
Yael Leibowitz
Biblical Dichotomies
and Simultaneous Truths

11:45-12:45
Rabbi Eitan Bendavid
Judaism's Interactions 
with other "Isms"

11:45-12:45
Karen Miller Jackson
Friends and Family: 
Relationships in Aggada 
and Halakha

9:00-10:00
Gina Junger
Sefer Mishlei
(the Book of Proverbs)

10:15-11:30
Devorah Kur
12 Keys to Inspired Living: 
Drawing Energy from the 
Jewish Calendar

יום ראשון
8:45-10:00

8:45-10:00

10:15-11:30

11:45-13:00

יום שני
8:45-10:00

10:00-11:30

10:15-11:30

11:45-13:00

הרב חן שריג
מהפכני המאה העשרים: 

ברוח, בהגות ובדת

אסנת ברוורמן - שילה
לאורם, בצילם –

על הורים ובנים במקרא

הרב עמי כהן
אקטואליה שבועית – 

הפרשה בחיינו

הרב אילעאי עופרן
"ואני תפילתי –
מצוות תפילה,

בין קבע לתחנונים

הרב ד"ר בני לאו
הנביאים הגדולים –

פרקים מתוך ספרי ישעיהו, 
ירמיהו ויחזקאל ע"פ 929

אביטל ברעם
סדנה: חשיבה הכרתית - 

לימודי ימימה

אפרת שורץ
"הדואג לדורות מחנך אנשים"

משה המחנך בנאומיו האחרונים 
לישראל בספר דברים

יפית קליימר
נשים בספרות חז"ל

על רקע מקומן ותקופתן

ד"ר אילה פרידמן
מסעות אנושיים אל הא-ל 
המסתתר בספרי הכתובים

רוחל׳ה סימינובסקי
"מפגש" –

הקב"ה, המציאות ואני

Monday
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ת
ו
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יום שלישי
8:30-10:30

8:30-9:30

9:45-10:45

11:00-12:00

12:15-13:15

יום רביעי
8:30-10:00

אשרה קורן *
תלמוד: מסכת בבא בתרא
*הקורס כולל לימוד בחברותא

8:30-9:45

10:00-11:00

הרב צבי קורן
תלמוד למתקדמות: מסכת נדרים

*הקורס כולל לימוד בחברותא

הרב יעקב מאיר
לשמוע סיפור, לחיות סיפור:

עיון בסיפורי חסידים

הרב עמי כהן
במעגלי הזמן – העמקה סביב חודשי 

השנה והמסרים העולים מהם

הרב ד״ר עידו פכטר
אמונה בעידן של חילון

לאה מימוני
לומדים חז"לית –

שפה וסביבה במדרשי חז"ל

טפת הלפרין
ספר דברי הימים –

אילו 'ימים' צריך לדברר?

20:45-22:00
שלישי תנ״כי - הרב ד״ר בני לאו
מחורבן לבניין – פרקי שיבת ציון
(8 מפגשים, כ-פעם בחודש החל 

מז' בחשון, 5/11)
סדרות והרצאות ע"י מיטב 

המרצים בתחום התנ"ך. ביניהם: 
הרב אלקנה שרלו, יפית קליימר, 
ד"ר יוני גרוסמן, ד"ר יושי פרג'ון, 

ד"ר אורית אבנרי.  

הרב שלמה אישון *
טכנולוגיה והלכה

*הקורס כולל לימוד בחברותא

11:10-12:10
ד"ר יפה גיסר

"הלוך אחר חכמים" – 
בעקבות תנאים 

ואמוראים בספרות 
חז"ל

12:15-13:15
ד"ר יושי פרג׳ון

בין א-לוהים וב(י)ן 
אדם: סוגיות מרכזיות 

במחשבה המקראית

הרב יוסף בן בסן
"מסילת ישרים": 
מעימות לאימות 

בנפש האדם

הרב יהודה גלעד
פרשת השבוע – בפשטות 

שמתחדשות בכל יום

לסירוגין:

הרב ד"ר צחי הרשקוביץ
תורת הגאולה בהפטרות

תוכנית ערב:

The Mindy Greenberg Women's Institute for Torah Studies

Tuesday
9:00-10:15
Tanya White
The Genesis of 
Thought: Exploring 
Bereishit – On the 
Heels of Yaakov

10:30-11:45
Dr. Chana 
Tannenbaum
Year Forty
in the Midbar:
Crisis, Covenant, 
Culmination
12:00-13:00
Shani Taragin
Divrei HaYamim:
Tanakh revisited

20:30-21:30
Gina Junger
Customs and Rituals: 
Why we do what we 
do (Alternate weeks)

Evening:

תכנית לימודים במתן השרון שנה״ל תש״פ
Matan HaSharon Program 2019-2020

להובילללמוד ללמד
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