
 

 

 Class Schedule 2020-2021 | "אתשפתכנית הלימודים 
 Zoom Links via Class Schedule|     הלינקים לזום בשמות השיעורים

 Sundayיום ראשון | 
 הרב יצחק בזק מסכת בבא מציעא פרק אלו מציאות 8:35-10:20

 הרב עמי כהן פרשת השבוע ע"פ הרב קוק ותורת ארץ ישראל 9:00-10:10

 עאי עופרןילהרב א חלק לפרק ם"הרמב בהקדמת עיון- הכפירה ושורש האמונה עיקרי 9:00-10:10

 הרב חן שריג נפגשים עם חכמי המשנה והתלמוד 10:20-11:35

 מסע במדבר 10:20-11:35

 
 מסע במדבר

 מסע במדבר

 יעל שלוסברג

 פ תורת הנפש החסידית”ל ע”מרפאות: אגדות חזאגדות  10:20-11:35

 

 

 נעמה מנוסי

 …על הדבש ועל המלח 11:45-13:00

 
 פ תורת הנפש החסידית”ל ע”אגדות מרפאות: אגדות חז

 רבקה יעקובוב

 ל”עיון באגדות חז –” חידות פליאות וחמודות נפלאות” 11:45-13:00

 
 לאה מימוני

 

Lectures in English 
Rabbi Johnny Solomon Sefer Hachinuch 10:10-9:00  

Rabbanit Shani Taragin Sefer Yehoshua - Prophetic and Political Leadership 11:35-10:20  

Rav Menachem Leibtag Breishit 13:00-11:45  
 

 Mondayיום שני | 
 הרב ד"ר בני לאו איוב –משלי  –ספרות החכמה: תהלים  9:00-10:10

 רבקה בש מפגשבוע עם פרשנים 9:00-10:10

חברותא ושיעור סדנאות באמנות כפרשנות בהנחיית רחל  הכתב והמכתב והלוחות: 9:30-12:15

 ליפשיץ

 

 ד"ר ברינה יוכבד לוי

 אפרת שורץ אבות טיפוס שונים להנהגה ישראלית בספר שופטים –"אין מלך"  10:20-11:35

 יפית קליימר גן העדן במחשבה היהודית -סוד הגן הנעלם" " 10:20-11:35

הרבנית בתיה קראוס  ים ששינו את פני ההיסטוריה ההלכתית”קריאה מונחית בשות 10:20-11:35

 ושרה בוימל

 ד"ר אילה פרידמן החכמה הנשית ונשים חכמות בסיפורי המקרא 11:45-13:00

 ניר מנוסי סיפורי התנ"ך בראי תורת הנפש החסידית 11:45-13:00

Lectures in English 
Rabbanit Shani Taragin & 

Rivi Frankel 

Learn and Tour Course | A Tefillah Workshop   

Tours with Shulie Mishkin 

8:45-10:15 

Gina Junger 
Meaning in Mitzvot 

9:00-10:10 

 

Yael Leibowitz Ezra Nehemiah: Return, reconstruction, revival and 

revolution 

10:20-11:35 

Karen  Miller Jackson Unlocking Tefilla from the Talmud to Today 11:45-13:00 
 

     

 Tuesdayיום שלישי | 

 הרב צבי קורן מסכת עבודה זרה –תלמוד למתקדמות  8:30-10:10

 הרב יצחק בזק מסכת קידושין פרק שלישי 8:35-10:15

ם  9:00-10:10 דָּ  ד"ר יושי פרג'ון מסע בעקבות הנביאים הגדולים של המקרא  –ִהנֵָּבא ֶבן אָּ

 רהרב יוקי מאי 'תורת חיים בעולם מודרני: משנתו של הרב נחום אליעזר רבינוביץ 9:00-10:00

 הרב דניאל יוסף אפשטיין קריאה בספרו של עמנואל לוינס על אלוהים העולה על הדעת 9:00-10:00

 הרב דניאל יוסף אפשטיין על שפת גלי האינסוף -הספר 10:20-11:35

 הרב עמי כהן ספר שמואל: בין שופטים למלוכה 10:20-11:35

 סוגיות אקטואליות בהלכה: משפחה ואתיקה, דת ומדינה 10:20-11:35
 רחלי שפרכר פרנקל

 ל”ר אילת סג”וד

 בס"ד

https://zoom.us/j/98769137487
https://zoom.us/j/96027687216
https://zoom.us/j/96152587603
https://zoom.us/j/96027687216
https://zoom.us/j/96152587603
https://zoom.us/j/98769137487
https://zoom.us/j/98769137487
https://zoom.us/j/96152587603
https://zoom.us/j/96027687216
https://zoom.us/j/93596916694
https://zoom.us/j/93596916694
https://zoom.us/j/93596916694
https://zoom.us/j/96983209344
https://zoom.us/j/96591190647
https://zoom.us/j/91709273475
https://zoom.us/j/91709273475
https://zoom.us/j/96983209344
https://zoom.us/j/98398332974
https://zoom.us/j/96591190647
https://zoom.us/j/96983209344
https://zoom.us/j/96591190647
https://zoom.us/j/97651955075
https://zoom.us/j/97651955075
https://zoom.us/j/98398332974
https://zoom.us/j/97651955075
https://zoom.us/j/97651955075
https://zoom.us/j/97651955075
https://zoom.us/j/97727925305
https://zoom.us/j/92079302465
https://zoom.us/j/97337637957
https://zoom.us/j/97532471090
https://zoom.us/j/95929000982
https://zoom.us/j/95929000982
https://zoom.us/j/97532471090
https://zoom.us/j/92079302465


 פכטרהרב ד"ר עידו  על דרכי עיצובה של התורה מסיני ועד ימינו -מהפסוק ועד הפסק  11:45-13:00

11:45-13:00 
ִנים טֹובֹות  יָּה ֵמֲאבָּ סיפורי מעשיות ותורת רבי נחמן -ַמֲעֶׂשה מֵבן ֶמֶלְך שהָּ

 מברסלב
 רבקה יעקובוב

 

Lectures in English 
Tanya White Shattering the Image of God: On Evil and Suffering in Jewish 

Texts 

9:00-10:10 

Dr. Chana Tannenbaum Moshe's Last Will and Testament: A Legacy for Israel's 

Future 
10:20-11:35 

Rabbanit Leah Herzog Tanakh and Psychology: texts, stories and modern 

psychological theories 

10:20-11:35 

Rav Eitan Bendavid A Tradition of Machloket: Great Debates in Jewish 
History and Thought  

11:45-13:00 

 

 Evening | בית מדרש ערב
 הרב מרק קוזבסקי ס”שיטות לימוד באגדות הש 16:00-17:15ס

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

 הרב מרק קוזבסקי הפרשה בחצר של חסידות גור 19:20-20:30

20:30-21:30 Jewish Ethics (bi-weekly class) 
27/10, 10/11, 24/11, 8/12, 22/12, 5/1, 19/1, 2/2 

Gina Junger   

 

 

  Wednesdayיום רביעי | 
 הרבנית ד"ר חני פרנק פותח שערים: שיעור גמרא מסכת ברכות בעיון 8:45-10:10

 אשרה קורןהרבנית  מסכת בבא בתרא 8:40-10:10

 ד"ר יושי פרג'ון התנ"ך והעולם הקדום: התגלות אלוקית , עולם אנושי 9:00-10:00

 הרב שלמה אישון סוגיות בהלכות כשרות הבית 9:00-10:00

10:20-11:35 
 מחיר אישי ומשפחתי-שליחות הנביאים -א' סמסטר

 מבט על תהילים -'ב סמסטר
 טפת הלפרין

 ר יעל ציגלר”ר עידו פכטר וד”הרב ד פרקי דוד –פרקי שאול ספר שמואל  -ספר שמואל 10:20-11:35

 הרב צבי אלון פרשת השבוע בראיה אקטואלית 11:35-12:30

 הרב יוסף בן בסן 'הדרכת הלב בעבודת ה –חובת הלבבות" לרבנו בחיי " 11:45-13:00

 חביבה שפטרד"ר  חמש מגילות וגלגולן בספרים נוספים בתנ"ך 11:45-13:00

 

   Lectures in English  

Dr. Yael Ziegler Creation, Un-creation and Re-creation: Bresishit 5-11 010:1-9:00  

R' Nechama Goldman Barash   Cycling Trough Daf Yomi 10:20-11:35 

Rabbanit Shani Taragin Succession and Settlement 10:20-11:35  

Yael Leibowitz Experiments and failures in biblical leadership  11:45-13:00 
 

 Evening | בית מדרש ערב
17:00-18:15 1

st
  Semester: Parshat Hashavua: On Trauma and Healing Dr. Avivah Gottlieb Zornberg 

 פרופ' יונתן גרוסמן סיפורי האבות: על אמונה נאבקת -סמסטר א' 20:30
 

 

 

 Thursdayיום חמישי | 

   
 

  Lectures in English 

  בת שבע סמט מבט מחשבתי על הלכות שבת -נעם שבת 9:00-10:10

 יפית קליימר בעקבות מדרש שיר השירים רבה -"מה זאת אהבה"?  10:20-11:35

 הרב שמואל עוזיאל עיון בתורת הרב אשכנזי )מניטו( על פי ספרו סוד העברי 10:20-11:35

 הרב שמואל עוזיאל ה קוק על פי אורות הקודש ושמונה הקבצים”מחשבת הראי 11:45-13:00

https://zoom.us/j/97532471090
https://zoom.us/j/95929000982
https://zoom.us/j/95929000982
https://zoom.us/j/95561808097
https://zoom.us/j/95561808097
https://zoom.us/j/95561808097
https://zoom.us/j/95561808097
https://zoom.us/j/97727925305
https://zoom.us/j/97727925305
https://zoom.us/j/95561808097
https://zoom.us/j/95561808097
https://zoom.us/j/95929000982
https://zoom.us/j/95929000982
https://zoom.us/j/95929000982
https://zoom.us/j/95561808097
https://zoom.us/j/99151637085
https://zoom.us/j/96003791529
https://zoom.us/j/93392697162
https://zoom.us/j/99138936351
https://zoom.us/j/99151637085
https://zoom.us/j/99151637085
https://zoom.us/j/93392697162
https://zoom.us/j/99151637085
https://zoom.us/j/99138936351
https://zoom.us/j/93392697162
https://zoom.us/j/92188703111
https://zoom.us/j/92188703111
https://zoom.us/j/99138936351
https://zoom.us/j/92188703111
https://zoom.us/j/97123834895
https://zoom.us/j/99138936351
https://zoom.us/j/92057107187
https://zoom.us/j/99564702165
https://zoom.us/j/92057107187
https://zoom.us/j/92057107187


9:00-10:10 Chasidic Insights into Parshat Hashavua Dr. Dodi Tobin 

9:00-10:10 Rivalry and Reunion: The Joseph Narrative Dr. Yosefa (Fogel) Wruble 

10:20-11:35 God’s Name on Heathen Tongues in Biblical Narrative Nava Finkelman 

11:45-13:00 1
st
 Semester:  Parshat Hashavua: On Trauma and Healing Dr. Avivah Gottlieb Zornberg 

 

 The course will run pending a minimum number of students  | פתיחת קורס מותנית במספר הנרשמים

 

There may be slight changes | קלים ייתכנו שינויים  
 

 9108001, ירושלים 8039,  ת"ד 30רח' רשב"ג 

 02-5944564| פקס:  02-5944555טל': 

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

https://zoom.us/j/92600331092
https://zoom.us/j/99564702165
https://zoom.us/j/92600331092
https://zoom.us/j/99564702165
http://www.matan.org.il/
mailto:info@matan.org.il

