
9:00-10:00
Gina Junger
Pirkei Avot:
Semester 1: 
48 Ways to Wisdom
Semester 2: 
Kinyan Torah

11:30-12:30
RabbanitYudit Samad
Contemporary Halakhic 
dilemmas: Halakhic 
Responses to Modern 
Quandaries

10:15-11:15
Rabbanit Karen 
Miller Jackson
Mindfulness & 
Meaning in Talmudic 
Teachings

יום ראשון

10:15-11:15

11:30-12:30

9:00-10:00

יום שני

תכנית ערב

9:30-10:30

9:30-10:30

10:45-11:45

12:00-13:00

הרב ד"ר בני לאו
התמודדות עם נישואי 

תערובת ושאלת הגיור מימי 
המקרא ועד ימינו

הרב שי וייצמן
"איש על העדה" – 

אתגרי החברה הישראלית 
בראי הפסיקה הספרדית

הרב אילעאי עופרן
שיקולים חינוכיים בפסיקת 

הלכה – מספרות חז"ל 
לפסיקה מודרנית

הרב עמי כהן
פרשת השבוע: לחיות 

עם הפרשה

ד"ר איילה פרידמן
צמתים ומחלפים בחיים - 
התבוננות בסיפורי לידה, 
התבגרות, נישואין ומיתה 

במקורות

מירי וסטרייך
"לא ניתק חוט הדורות"

דמויות ומוטיבים - מהמקרא 
אל השירה המודרנית 

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
(קורס שבועי לסמסטר ראשון)

Monday

הרב ד“ר אורי נויבירט
פסיכולוגיה חיובית בתורת הרב קוק

(קורס שבועי לסמסטר ראשון)

Classes take place at Beit Matan, 
4 HaPalmach Street, Raanana and on Zoom

raanana@matan.org.il | www.matan.org.il   | 09-742-0077 לפרטים והרשמה:

** השיעורים ביום ראשון 
בזום בלבד!

9:00-10:00

Monday

"גל עיני ואביטה
    נפלאות מתורתך"

Matan HaSharon | Course Schedule 2022-2023
תכנית לימודים תשפ"ג מתן השרון

פתיחת שנה"ל
יום ראשון,

כ"ח בתשרי, 23/10
Classes begin Sunday, 

October 23

השיעורים בבית מתן הפלמ"ח 4 רעננה ובזום



Dr. Tanya White
Wo/andering, Words and the Wilderness: 
The Journey of Sefer Bamidbar 

12:00-13:00
Dr. Chana Tannenbaum
Tehillim: Man in Search of God

11:00-12:00
הרב צבי אלון
Parashat Shava (en Espanol)

12:00-13:00
לאה מימוני
כי חידה הם הדברים, שעניינם 
בסודם ולא בפשטם – עיון באגדות 
חז"ל

Dena Block
Beginners’ Gemara – 
Masechet Sanhedrin: In Pursuit 
of Justice

Gina Junger
Jewish Women through the Ages

10:45-11:45
Yael Leibowitz
Helpmates, Harlots, Heroines 
and Halakhists: Biblical Women 
and Their Midrashic Afterlives

יום שלישי

Evening | תכנית ערב

8:30-10:30

8:30-9:30

9:40-10:40

11:00-12:00

הרב צבי קורן
תלמוד למתקדמות-מסכת

כתובות (כולל לימוד בחברותא)

הרב יוקי מאיר
הקדמות ספרים: מהרמב"ם 

ועד פניני הלכה

יעל לייבוביץ
שותפות, זונות, גיבורות, ופוסקות: 

נשים בתנ"ך ובהרחבת האגדה

הרב ד"ר עידו פכטר
רעיונות משני חיים: כשמחשבה 

יהודית פוגשת את העולם המודרני

12:00-13:00
הרב צבי אלון

נפש האדם ועבודת המידות
בשמונה פרקים לרמב״ם

20:30-21:30
ד"ר יושי פרג'ון

רשות הדיבור לאדם - עיונים במזמורי תהילים
(קורס שבועי לסמסטר ראשון)

Tuesdayיום רביעי

9:00-10:00

8:30-10:00

הרב שלמה 
אישון

ההלכה במעגל 
השנה

11:30-12:30 10:15-11:15

21:00-22:00 | בזום

אפרת שורץ
מפטירין את 

השבוע: עיונים 
בהפטרות

יעל יצחקי
חכמים בלילה-

מנהיגות חז״לית 
בשעת משבר

הרבנית אשרה קורן
תלמוד – מסכת סנהדרין 

(כולל לימוד בחברותא)

9:30-10:30
Dr. Tanya White

Tuesday
8:30-10:00 9:30-10:30

Tuesdayיום רביעי

8:30-10:00

The Mindy Greenberg Women's Institute for Torah Studies

raanana@matan.org.il | www.matan.org.il   | 09-742-0077 לפרטים והרשמה:

Thursday
9:00-10:30
Dr. Tanya White
Coming Face to Face with Text: 
A Workshop in Reading the 
Philosophical books of Rabbi 
Sacks (live at Matan only)

הרב ד“ר בני לאו
הזרמים המרכזיים של חכמי 
התלמוד הבבלי (8 מפגשים)

תכנית ערב

Tammy Levy bi-weekly
Sefer Shoftim & Sefer Shmuel: 

Contemporary Insights from 
Ancient Politics

Elisheva Ausubel bi-weekly
Unmasking Midrash

bi-weekly

weekly

"גל עיני ואביטה
    נפלאות מתורתך"
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הרבנית יפית 
קליימר

אבות דרבי נתן – 
מוסר יהודי דתי 

וחברתי


