
  

 
 
 

 ג"תשפ במתן ירושלים כנית הלימודיםות
Class Schedule Matan Jerusalem 2022-2023 

 
 

 Sundayיום ראשון | 
 8:40-10:20 מסכת בבא קמא פרק שביעי הרב יצחק בזק

 9:10-10:10 אמונה בעידן המודרני הרב עידו פכטר

עיונים בבראשית רבה-לומדים מדרש גריעל שלוסב  10:20-11:35 

 11:45-13:00 פרשת השבוע ע"פ תורת החסידות -עמוד הענן ועמוד האש רבקה יעקובוב

   

 Mondayיום שני | 
 9:00-10:10 שד"ל  מפגשבוע עם פרשנים: רבקה בש

Tanya White 
How to Heal our Fractured World: An interactive study 

group focused on the works and ideas of Rabbi Sacks 
9:00-10:10 

 הרבנית בתיה קראוס
התבוננות על חייהם של מנהיגים וחכמים -מסעותיהם של חכמים

 הם על משנתםיוהשפעת חוויות
10:20-11:35 

 10:30-12:00 הנוי והנצח: אומנות פעם בחודש: ד"ר בריינה יוכבד לוי

 10:30-12:00 רצפים, מפנים והפכים במדרש ובצלילים פעמיים בחודש: רחל ליפשיץ

 10:30-12:00 רצפים, מפנים והפכים במדרש ובצלילים בחודש: םפע חיה רוזנשטיין

Shulie Mishkin | Rivi 

Frankel (after Pesach) 
Who Are You, Jerusalem? Personalities in the City (Tours) אחר צהורים 

 
 

 Tuesdayיום שלישי | 
 8:40-10:20 שנימסכת קידושין פרק  הרב יצחק בזק

 רבקה יעקובוב
 שברי כלים, שברי קולות, ביאת המשיח

 תורתו וסיפוריו של ר' נחמן מברסלב
9:00-10:10 

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

 11:45-13:00 בין נביא לאדם: עיונים בנבואות ירמיהו הרב ד"ר דוד סבתו

 16:00-17:15 אגדות הש"ס הרב מרק קוזבסקי

 17:35-19:00 בי שלמה אלקבץ והרב לוריארמגילת אסתר על פי המהר"ל ו הרב מרק קוזבסקי

 19:20-20:30 חוה ואדם על פי מניטו הרב מרק קוזבסקי

  
 

 



 Wednesdayיום רביעי | 
 9:00-10:10 סוגיות בבראשית ד"ר יושי פרגון

Dr. Yael Ziegler From Abram to Abraham: A Journey of Faith 9:00-10:10 

 10:20-11:35 סיפורי אליהו ואלישע ר יעל ציגלר”ד

Rabbanit Shani Taragin Shimshon, Shmuel, Shaul- from Anarchy to Monarchy 10:35-11:45 

Rachel Sharansky Danziger Shemot: Becoming the Storytelling Nation 10:20-11:35 

 רחל שרנסקי דנציגר

 גאולה באורחות עקלקלות -שופטיםסמסטר א': 

 גולים, מהגרים, ומגלי עולמות -נדודים בתנ"ךסמסטר ב': 
11:45-13:00 

R' Nechama Goldman 

Barash 
Personalities in the Talmud 11:45-13:00 

Dr. Avivah Gottlieb 

Zornberg 
Semester 1: Parasha HaShavua 17:00-18:30 

 

 Thursdayיום חמישי | 
 9:00-10:10 מדרש וחסידות בפרשת השבוע בת שבע סמט

Dr. Yosefa (Fogel) Wruble Semester 1: Tehillim: Songs of the Soul 9:00-10:10 

Rivi Frankel Semester 2: Tehillim: David’s Lifetime and Legacy 9:00-10:10 

והרבנית בתיה  שרה בוימל

 קראוס
 10:20-11:35 עיון בספר החינוך ובשורשי המצוות-מהתורה להלכה

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

Simi Peters Through the Minds of the Parshanim 10:20-11:35 

 11:45-13:00 על פי כתביו שהתפרסמו בחייו מניטו –הגות הרב אשכנזי  הרב שמואל עוזיאל

Dr. Avivah Gottlieb 

Zornberg 
Semester 1: Parasha HaShavua 11:45-13:15 

 
 Classes will take place in Matan Jerusalem & on Zoom| שיעורים יתקיימו במתן ירושלים ובזום 

 Minor changes possibleקלים |  שינויים ייתכנו

 Courses are subject to minimum enrollment|  קורס מותנית במינימום נרשמים פתיחת כל

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

 

http://www.matan.org.il/
mailto:info@matan.org.il

