
 

 

 תש"פתכנית הלימודים 
Class Schedule 2019-2020 

 Sundayיום ראשון | 
 הרב יצחק בזק מסכת ברכות  -גמרא  10:20-8:40 1
 הרב אילעאי עופרן "מנהג ישראל דין הוא?" 10:10-9:10 א
 יעל שלוסברג ה, חגי זכריה ומלאכייחולמים ומגשימים: שיבת ציון בספרי עזרא ונחמ 11:40-10:30 א
1 13:00-11:50 

 
 רבקה יעקובוב הבעש"ט הסיפור החסידי ותורתו של   - הדמעות של הבעש"ט

 
 Mondayיום שני | 

1 11:40-09:00 

  -בממדי הזמןות המספר הקסום "עשר" מסע בעקב עשרה מי יודע?
 שמופיעים בתנ"ך ובפרשנותכפי 

 לימוד בחברותא | שיעור מרכזי | סדנאות באמנות כפרשנות 
 רחל ליפשיץ בהנחיית

 ד"ר ברינה יוכבד לוי

  :מפורסמים פחות 'מפגשבוע' עם פרשנים 10:15-09:00 4
 פירוש רלב"ג לתורה  ; פירוש ר' אברהם בן הרמב"ם לתורה

  רבקה בש

 בתיה קראוס עיון בהלכות שבת וכשרות 11:40-10:30 4
 

Lectures in English 
Rabbanit Shani Taragin  
& Rivi Frankel  
Tours with Shulie Mishkin 

Learn and Tour Course: The Days of David:  
Sefer Melachim - Dynasty, Division & Divinity 
Tour in each unit. Limited number of places 

08: -45 10:15 
Classes 

A 

 
 יום גמרא, הלכה והגותTuesday |יום שלישי |   

 הרב יצחק בזק מסכת בבא קמא פרק שני  –גמרא  10:20-08:40 1
 הרב דניאל יוסף אפשטיין של עמנואל לוינס: "על אלוהים העולה על הדעת " וקריאה בספר 10:10-09:00 2

 11:30-10:20 א
 הזהות בסימן שאלה: על הזהות הנודדת בין סימן קריאה

 הרב דניאל יוסף אפשטיין לסימן שאלה 

 רחלי שפרכר פרנקל   סוגיות אקטואליות בהלכה: משפחה ואתיקה, דת ומדינה 11:30-10:30 1
 לסרוגין   וד"ר אילת סג"ל

סיפורי מעשיות ותורתו של ר' נחמן  –תבואה המשגעת ה 12:55-11:45 1
 מברסלב

 רבקה יעקובוב 

 
 בית מדרש ערב      

 הרב מרק קוזבסקי תורת הקבלה של הרמח"ל 17:20-16:00 1
 הרב מרק קוזבסקי שיטות לימוד באגדות הש"ס 18:55-17:40 1

 תורת ארץ ישראל בפרשת השבוע  עפ"י הרב לוריא 20:30-19:15 1
 

 הרב מרק קוזבסקי

 אביגיל אנטמן ואילת וידר כהן ישן כתיבה ומדיטציה-פרשת שבוע: פרוש חדש 21:00-19:30 3
 

  

 בס"ד



 | יום תנ"ך במתן Wednesdayיום רביעי | 

2 10:10-09:00 
 "ּכִי־ֶזה מֹׁשֶה ָהִאיׁש" 

 יושי פרג'ון  ד"ר  דמותו של משה כנביא וכמנהיג בסיפורי התורה 

 שרה בוימל צורבא דרבנן לנשים 09:40-09:00 

 לימוד גמרא בחברותא ובשיעור עיון מתקדם   14:45-9:30 1
 14:45 – 13:30)לקורס זה תנאי קבלה( השיעור יתקיים בשעה 

 (דרייפוס)גודינגר הרבנית חנה 
 

2 11:40-10:30 
 

 ד"ר יעל ציגלר סמסטר א' "ושבתם לארץ אחוזתכם: ספר יהושע וספר שופטים"
 חביבה שפטר סמסטר ב'

 לנה חדד יא בין הפרשה להפטרה 13:10-12:00 2
 

   Lectures in English | Talmud, Halakha and Parasha at Matan  
Dr. Yael Ziegler Creation, Un-creation and Re-creation  Bresishit 1-11 9:00-10:15 A   

Yael Leibowitz 
Making Sense of Biblical Dichotomies and 
Simultaneous Truths 10:30-11:45 1 

Rabbanit Shani Taragin From Moshe to Yehoshua –  
Continuity & Commencement 10:30-12:00  A 

 
 | יום הגות ופרשה Thursdayיום חמישי |   

 בת שבע סמט חסידות לפרשת שבוע *  10:15-9:00  3
 הרב שמואל עוזיאל עיון בתורת הרב אשכנזי )מניטו( על פי ספרו סוד העברי *11:30-10:30 3
 הרב שמואל עוזיאל על פי אורות הקודש ושמונה הקבציםמחשבת הראי"ה קוק  *13:00-11:45 3

  
 קורס סיורים  - ירושליםנסתרות דרכי 

 בפינות נסתרות ובאתרים חדשים בירושלים סיורים 5
 לומדות( 25  )הקורס יפתח ברישום של מינימום 

 שולי מישקין

 *במועדי הסיורים השיעורים יוקלטו ויועלו לאתר מתן
 
  Lectures in English| Talmud, Halakha and Parasha at Matan 
2 9:00-10:15 Greatest Hits of the Talmud Nechama Goldman Barash 

2 10:25-11:40 Halakhic analysis of time and structure in prayer and 
beyond. 

Rabbanit Surale Rosen 

2 11:50-13:20 
From the murmuring deep: Studies in Parshat 
Hashavua Dr. Avivah Gotlib Zornberg 

 
  פתיחת קורס מותנית במספר הנרשמים

The course will run pending a minimum number of students 
 

 קלים ייתכנו שינויים
 

 9108001, ירושלים 8039,  ת"ד 30רח' רשב"ג 
 02-5944564| פקס:  02-5944555טל': 

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

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

