בס"ד

מודיעין-בית מדרש מת"ן חשמונאים
תשע"ז
]1.11.16 [ ל' בתשרי תשע"ז,  החל מיום שלישי,בע"ה
אולם ישראל
.  חשמונאים,בבית הכנסת הרימון

:  הרבנית דר' עדינה שטרנברג: 8:20-09:40
קורס בתלמוד מסכת קידושין

נלמד את סוגיות חובות האב על הבן וחובות הבן על האב המוזכרות במשניות
, כיבוד הורים ותלמידי חכמים, תוך כדי נעסוק בסוגיית תלמוד תורה.קידושין
 נעמוד על מבנה הסוגיות, נלמד את הסוגיות בפנים.ובמצוות עשה שהזמן גרמן
.ונעמיק בשאלות היסוד העומדות בבסיס הסוגיה
. תואר שני ושלישי בתלמוד מבר אילן. תואר ראשון במקרא מהאוניברסיטה העברית,ד"ר עדינה שטרנברג
. מכללת אפרתה ובמת"ן,מלמדת תנ"ך ותושב"ע במכללת אורות ישראל

Harabnit DR. Yael Leibowitz : 8:20-09:40
Victims, Warriors, and Prophets: BIblical Womens' Role in
Israel's Self-Concept
This course will look at the place of women in Ancient Israel, as presented in Tanakh.
We will deal with the clash between the "gender-neutral" ideology of Tanakh, and the
patriarchal context in which those works took shape. Distinctions will be drawn
between authority and power, subordination and inferiority, and absolute versus
socially constructed hierarchy. Narratives about women will be analyzed both for what
they tell us about the individual women as well as their place within the larger Biblical
corpus
Bio: Yael Leibowitz has her Master's degree in Judaic Studies from Columbia University. Prior to making Aliyah,
Yael taught Tanakh at the Upper School of Ramaz, and then went on to join the Judaic Studies faculty at Yeshiva
University's Stern College for Women. She has taught Continuing Education courses at Drisha Institute for Jewish
Education and served as Resident Scholar of the Jewish Center of Manhattan. She is currently teaching at Matan
.and Pardes Institute as she continues her studies at Bar Ilan

: הרבנית דר אביגיל רואק: 09:50-11:05
 פירוש אברבנאל על פרשת שבוע.

 נתוודע.במסגרת שיעור זה נלמד את דרכו הפרשנית של האברבנאל ואת פירושיו היצירתיים
.לסגנונו הספרותי המיוחד וכיצד השפיעה ההיסטוריה על אופן פרשנותו ולאוצר ידיעותיו העשיר
 ומרצה אורחת קבועה, מרצה במת"ן ברחבי הארץ,ד"ר אביגיל רואק בעלת תואר שלישי מאוניברסיטת בר אילן
. שעל יד ישיבת הר עציוןVBM  שיעוריה על פרשני המקרא מופיעים באתר.בחו"ל

Harabnit Mrs. Tanya White : 09:50-11:15
Sefer Bamidbar: Words Wonders and Wilderness
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In this course that will focus on the book of Bamidbar, we will be using the text to
explore some fascinating and relevant ideas and themes. We will embark on a
journey with the people of Israel from childhood to adulthood. Themes will include:

The analysis of the role of speech in the maturation of the nation

The importance of revelation and miracles and whether they are ideal
or not

The role of independence and its centrality to us as individuals and as
a nation

The notion of covenant in Tanach and its relevance today
Throughout the course we will be studying the Torah text, ancient commentaries and
modern interpretations, as well as looking at philosophical and psychological
perspectives on the issues being explored.
Tanya White is a lecturer of Tanach and Jewish Thought at various institutions throughout Israel and abroad. She
is currently pursuing her doctoral studies at Bar Ilan University in Jewish Thought. She is passionate about her
teaching and shares her ideas and thoughts that combine Torah and Philosophy on her blog page
(www.contemplatingtorah.wordpress.com). She lives in a moshav with her husband and is the proud mother of
!four inquisitive and vivacious girls

: הרב עוזי ביננפלד: 11:20-12:45
''... נכתבו לנצח,"השנים האבודות
 השתתפות, השיעור בנוי על הכנה מקדימה. ומדויקת, מלהיבה, בשיטת קריאה פשוטה, בספר שופטים,עיון משותף
.  והגעה אל מסר עכשוי, דיון, שאלת שאלות,הלומדות
'' ממקימי ''ראש יהודי. וארץ חמדה, מכון אריאל, גבעת ושינגטון'' בוגר ישיבת אור עציון-  ראש מדרשת ''אורות עציון.הרב עוזי ביננפלד
. ומרצה בתחומים שונים

Harabnit Dr.Avigail Rock

: 11:20-12:45

The Story of The Akeida in the Pshat, Drash, Poetry and art.
2500 years of interpretation to the story of the Akeida.
Dr. Avigail 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. Her online classes appear regularly through Yeshivat Har-Etzion's
Virtual Bet Midrash

******************************
של תוכן השיעורים, סיליבוס מלא
.יחולק בשיעור הראשון
. לשנה₪ 1000 :עלות קורס ראשון
₪ 850
:קורס שני
.₪ 800 :קורס שלישי

. מוכר לצורך גמול השתלמות על בסיס תכנית אישית

:פרטים אודות התוכנית השנתית
.באתר מת"ן
מודיעין-ראשת בית מדרש מת"ן חשמונאים-תמר רוט
tamirot1@gmail.com 052-324-9169 , 08-9763003
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