
 

 
 ב"תשפ במתן ירושלים תכנית הלימודים

Class Schedule Matan Jerusalem  2021-2022 
 Sundayיום ראשון | 

 8:40-10:20 מסכת סוכה פרק ראשון הרב יצחק בזק
 9:10-10:10 מסורת ומהפכות –תורה ומדע  הרב יהושע מאירסון

 10:20-11:35 מפגשים בבית המדרש של חכמים גריעל שלוסב

הסיפור החסידי  -פתוח סגור פתוח  - השער לגן רבקה יעקובוב
 11:45-13:00 והקריאה של הבעש״ט ותלמידיו בפרקי בראשית

 20:30-22:00 סדנת כתיבה מתוך הפרשה והמדרש אביגיל אנטמן ואילת וידר כהן
   

 Mondayיום שני | 
 9:00-10:10 מפגשבוע עם פרשנים: שד"ל ]שמואל דוד לוצאטו[ רבקה בש

Rivi Frankel & Rabbanit 
Shani Taragin 

Learn and Tour: From Ruins to Return 9:00-10:30 

 רחל ליפשיץ
מתפללים ותפילות בתנ"ך  -"לעשות מהתורות תפילות" 

 9:30-12:00 ובמדרש

הרבנית בתיה קראוס ושרה 
 בוימל

 10:20-11:35 בעקבות גדולי פוסקי ההלכה בכל הזמנים

 
 Tuesdayיום שלישי | 

 8:40-10:20 מסכת בבא בתרא פרק ראשון הרב יצחק בזק

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

 הדעת
9:00-10:10 

 10:20-11:35 גלוי ונסתר הרב דניאל יוסף אפשטיין
 10:30-11:35 במקראבעקבות מלכים, נשים, עבדים ובע"ח  ד"ר יושי פרג'ון

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

 נחמן מברסלב
11:45-13:00 

 16:00-17:15 ס”שיטות לימוד באגדות הש הרב מרק קוזבסקי

 17:35-19:00 ל”תורת הקבלה של הרמח הרב מרק קוזבסקי

 19:20-20:30 שמע ישראל הרב מרק קוזבסקי



 Wednesdayיום רביעי | 
 9:00-10:10 צלם אלוהים והמאבק ברעיון האלילי במקרא ד"ר הלל מאלי

Dr. Yael Ziegler Abraham: Father of a Nation 9:00-10:10 

 ר יעל ציגלר”ד
 "מגילת רות" סמסטר א:
 ""מגילת איכהסמסטר ב: 

10:20-11:35 

Rabbanit Shani Taragin Sefer Shoftim: Tribal Trials and Tribulations 10:20-11:35 

Yael Leibowitz Temple studies: Mikdash and Meaning 10:20-11:35 

 11:45-13:00 פשט, דרש, ומה שביניהם -חומש שמות  סמסטר א: )בילי רבנשטיין )פיזם

 אילת שלזינגר
אדם חברה ואלוקים ” כי לי כל הארץ“  ’:סמסטר ב

 בשמיטה וביובל
11:45-13:00 

R' Nechama Goldman Barash The Myriad Interpretations of Parshat Hashavua 11:45-13:00 

Dr. Avivah Gottlieb Zornberg Parshat Hashavua: Intimacy and Otherness 17:00-18:30 
 

 Thursdayיום חמישי | 
 9:00-10:10 סיפור מההפטרה בת שבע סמט

Dr. Yosefa (Fogel) Wruble 
Semester 1 : Songs of the Soul: Selections of 
Biblical Poetry (Shir Ha-Shirim and Tehillim) 9:00-10:10 

Rivi Frankel Semester 2:  Sefer Kohelet- Voices of Influence 9:00-10:10 

 ד"ר עדינה שטרנברג
סוגיות הלכתיות מתוך פרשת  -מהפרשה להלכה

 השבוע
10:20-11:35 

 10:20-11:35 הדת והדתיות בפילוסופיה הכללית ובהגות היהודית הרב שמואל עוזיאל

Simi Peters 
What Does It Really Mean?  Midrash as a 

Window on Tanakh 
10:20-11:35 

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

 11:45-13:00 בחייו

Dr. Avivah Gottlieb Zornberg Parshat Hashavua: Intimacy and Otherness 11:45-13:15 
 

 Classes will take place in Matan Jerusalem & on Zoom| מתן ירושלים ובזום שיעורים יתקיימו ב
 Minor changes possibleקלים |  שינויים ייתכנו

 
www.matan.org.il| *9862 |  info@matan.org.il 
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