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9:45-11:15 // קורס מיוחד: סדרות מתחלפות – 

על ספרים ודמויות מעוררות השראה שהטביעו חותמם 
בתולדות העם היהודי

• ד"ר חיותה דויטש // דמותה של המטרונה בספרות חז"ל
באגדה  הרומית,  המטרונה  דמות  של  השונים  גלגוליה 
הארצישראלית ובאגדת בבל.  איזו תועלת רעיונית הפיק 
והספרותית?  ההיסטורית   - בדמותה  בשימוש  המדרש 
קריאה בסיפורים שבהם היא מופיעה מתוך נקודת מבט 

טקסטואלית, היסטורית, ספרותית ורעיונית
דר' חיותה דויטש היא סופרת ועורכת. את עבודת הדוקטורט שלה 
כתבה בחוג לתלמוד בבר אילן בנושא המטרונה. בעלת הביוגרפיה 

'נחמה' על  חייה של נחמה ליבוביץ. 

• הרב דוד סתו // מורה נבוכים לרמב"ם 
הרב דוד סתו רב העיר שהם, ראש ארגון רבני צהר.

• הרבנית אוריה מבורך // תורת הרב שג"ר
אוריה מבורך, דוקטורנטית בתכנית למגדר באונ' בר אילן, מלמדת 
אפרכסת  מכון  ומקימת  הלכה,  יועצת  לינדנבאום,  במדרשת 

העוסק בהתמודדות החברה הדתית עם אתגרי הפוסטמודרניזם.

• הרב פלטי גרנות // ספר הכוזרי 
ואולפנות  ישיבות  במרכז  ניהולי  מרחב  ראש  גרנות  פלטי  הרב 

ברשת בני עקיבא.

 8:20-9:45 // ד"ר יושי פרג'ון 
סמסטר א' - "ּכִי־זֶה מֶֹׁשה הִָאיׁש" - 

על דמותו של משה כנביא ומנהיג. הקורס יוקדש לעיון 
בדמותו גדול הנביאים והמנהיגים שקמו לעם ישראל – 

משה רבנו.

סמסטר ב'- "ִהּנָבֵא ּבֶן־ָאָדם" - 
על הפן האנושי שבתופעת הנבואה.

ד"ר יושי פרג'ון הוא מרצה לתנ"ך במכללת הרצוג ובאוניברסיטת 
בר-אילן, ועורך ב"מגדים: ביטאון לענייני מקרא". הוא בעל תואר 
הדוקטור  עבודת  אילן.  בר  מאוניברסיטת  תנ"ך  בלימודי  דוקטור 

שלו זכתה בפרס הצטיינות על שם פרופ' חורגין.

8:20-9:50 // Mrs. Yael Leibowitz
Esther, Daniel and the Diaspora Experience:

This course will explore the divergent portraits 
of exile and diaspora presented in various works 
of Tanakh. Focusing primarily on the Books of 
Esther and Daniel the course will delve into the 
identity, theology, nationhood, and the ever-
evolving quality of ethnic and religious signifiers
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.
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9:50-11:20 // Dr.  Avigail Rock 
Nechama Lebowitz, Parshat HaShavua
Dr. Avigail Poupko Rock holds a Ph.D. in Tanakh 
from Bar-Ilan University and has been teaching 
Tanakh and Torah 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 Midrash.

11:20-12:50 // הרבנית שורלה רוזן 
קהילתית  אחריות  אישי,  סטאטוס  חברה,  בדיני  סוגיות 

ויחסי רב-תלמיד בהיבטים של גמרא והלכה.
בסוגיות  הקשרם  מתוך  הנ"ל  בנושאים  יעסוק  הקורס 
הגמרא וההשלכה ההלכתית העולה מהקשרם זה. נלמד 
תשובות  גם  כמו  הראשונים  דברי  בעיון,  הגמרא  את 
אלו  מסוגיות  העולים  מושגים  המתרגמות  הלכתיות 

והשימוש בהם להלכה.
תכנית  מנהלת  רבנית,  כטוענת  הוסמכה  רוזן,  שורלה  הרבנית 
מתיבתא ללימודי גמרא מתקדמים במתן ירושלים ומלמדת גמרא 
והלכה. בוגרת המכון התלמודי ותכנית הלכתא של מתן ומשיבה 

הלכתית בפרויקט 'משיבת נפש' באינטרנט.  

11:20-12:45 – Mrs. Tanya White       
The Genesis of Thought-the Beginning of 
Existence: Reflections on Sefer Bereshit

Using the Biblical text as its springboard, this 
course will explore themes in Sefer Bereshit that 
stand at the foundation of our human and Jewish 
experience of existence.  Through the prism of 
traditional commentators, ancient and modern 
philosophers, contemporary psychologists and 
social commentators, it will address a variety of 
topics that arise in the book of Bereshit ranging 
from how we view truth to understanding the 
dynamics of humanity's relationship with God.  It 
will aim to provide a novel and holistic approach 
to the text that will leave us in no doubt as to the 
centrality and relevance of the Biblical exegesis 
to our lives today.
Tanya White lectures in Philosophy and Tanakh 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.


