בס"ד

בית מדרש מת"ן חשמונאים-מודיעין
תשע"ח
בע"ה ,החל מיום שלישי
ג בחשוון תשע"ח 17.10.17
אולם ישראל.
בבית הכנסת הרימון ,חשמונאים .

 : 8:20-09:40הרבנית דר' עדינה שטרנברג :

עיון גמרא  -מסכת שבת ,פרק ט"ז" -כל כתבי הקדש".
הפרק עוסק בהתמודדות עם שריפה שפורצת בשבת ,ונוגעת לקדושת כתבי
הקודש ,חובת אכילת סעודה שלישית ,מלאכות שבת ,אמירה לנכרי ,מלאכות
בגרמא ,חיוב מצוות לקטן ועוד .נלמד את המשניות ,נעבור לסוגיות בגמרא ונראה
כיצד סוגיות אלו מתפתחות בראשונים ובאחרונים.
ד"ר עדינה שטרנברג ,בוגרת מספר בתי מדרש (לינדנבאום ,מגדל עוז ,חברותא ,מתן) .בעלת תואר ראשון במקרא
מהאוניברסיטה העברית ותואר שני ושלישי בתלמוד מבר אילן .מלמדת במתן ,מכללת אורות ומכללת אפרתה.

Mrs. yael leibowitz : 8:20-09:40
Biblical Politics : Challenging Assumptions About God,
Leadership, and Land.
This course will look at the revolutionary ideas communicated in
Tanakh regarding the interplay between the People of Israel, their
leaders, their God and The Land. With an eye towards the
sociopolitical and historical backdrops of the time, we will analyze
legal and narrative texts that shaped the formation of Israel's
national identity
Yael Leibowitz has her Master's degree in Judaic Studies from Columbia University, She is currently
teaching at Matan and Pardes Institute as she continues her studies at Bar Ilan

 : 09:50-11:15קורס מיוחד  :סדרות מתחלפות –
הוגי דעות ומחשבתם על רוח תקופה.
הרבנית אוריה מבורך -תורת הרב שג"ר .מתוך התמקדות בנושאים:
מערכות יחסים ,זוגיות ואינטימיות ,אמונה ופוסט-מודרניזם.

אוריה מבורך  .,דוקטורנטית בתכנית למגדר באונ' בר אילן ,מלמדת במדרשת לינדנבאום ,יועצת הלכה ,ומקימת מכון
אפרכסת העוסק בהתמודדות החברה הדתית עם אתגרי הפוסטמודרניזם.

הרב דוד סתו-תורת הרב קוק והתבוננותו
בסוגיות הדור האקטואליות מתוך הגותן הראי"ה קוק.
הרב דוד סתו רב העיר צהר ,ראש ארגון רבני צהר.
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ברוח התקופה .בקורס נעסוק

מה סוד המשיכה של ר' נחמן- תורת ר' נחמן מברסלב-הרבנית דר' סמדר שרלו
מברסלב בתרבות העכשווית? מה מוצאים צעירים בתחילת המאה העשרים ואחת בצדיק חסידי
 ננסה.שחי לפני יותר ממאתיים שנה? בסדרה נטעם מעט מתורות וסיפורי מעשיות של ר' נחמן
לגעת בסוד הקסם שלו ולבחון את הרלוונטיות שלו לתרבות
 מלמדת מחשבת ישראל בלימודי יסוד בבר אילן ובמתן השרון,ד"ר סמדר שרלו

 בקורס נלמד מתורת. תורת השפת אמת –האדמו"ר מגור-הרב פלטי גרנות
. החסידות דרך עיון בכתבי האדמור על פרשת השבוע
.הרב פלטי גרנות ראש מרחב ניהולי במרכז ישיבות ואולפנות ברשת בני עקיבא

Harabnit Dr. Avigail Rock
09:50-11:15
The Great Tora Commentators: History, Style, Methodology
We will study the works of five great Tora commentators: Rashi, Ibn
Ezra, Rashbam, Radak, and Ramban. We will examine the historical
background,cultural influences, unique style and methodolgy of each
of them. Examples will generally correlate with the weekly parasha
Dr. Avigail Poupko Rock holds a PhD in Tanach from Bar-Ilan University, has been teaching Tanach
and Tora Shebeal Peh for over two decades in Israel and abroad. Dr. Rock is a senior lecturer at
Matan, Her online classes appear regularly through Yeshivat Har-Etzion's Virtual Bet Midras

: הרב עוזי ביננפלד: 11:20-12:40
''''ימים של תמורות''! משקיעת שמשון עד זריחת דוד
 ודיון משותף,' קריאת הכתובים ב'שיטת התמרורים, על ידי,לימוד מעמיק
 סוף ספר, נקרא את עלילות, בלימוד. לימינו, המשתקף מתוך הכתוב,במסר
. וראשית ספר שמואל,שופטים
'' עוזי ביננפלד ראש מדרשת ''אורות עציון גבעת ושינגטון:הרב

Mrs. Tanya White
:11:20-12:40
On Covenant, Crisis and Commitment: Tracing the
transformation of the 'Covenant' from Tanach through to
modern times.
This course will focus on the notion of  – בריתCovenant, from a
philosophical and theological point of view. We will trace its
development from Tanach to contemporary times understanding its
centrality in Judaism then and now. We will study the thought of modern
day covenantal thinkers such as R. Yitz Greenberg, R. David Hartman, R.
Jonathan Sacks, that in light of the Holocaust and the onset of modernity
reassess, often radically, the meaning and implications of the covenant.
Tanya White lectures in Philosophy and T anach throughout Israel and abroad. She is
currently pursuing a doctorate in Jewish Philosophy at Bar Ilan University. She is a graduate
of the Matan Scholars programme from which she received an award for Esteemed Scholar.

******************************
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סיליבוס מלא ,של תוכן השיעורים
יחולק בשיעור הראשון.
עלות קורס ראשון ₪ 1100 :לשנה.
₪ 950
קורס שני:
קורס שלישי.₪ 900 :
סדרה בקורס המיוחד₪ 480 :
מוכר לצורך גמול השתלמות על בסיס תכנית אישית .
פרטים אודות התוכנית השנתית:
באתר מת"ן.
תמר רוט-ראש בית מדרש מת"ן חשמונאים-מודיעין
matanhasmo@gmail.com 052-324-9169 , 08-9763003
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