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ד"בס                                     

           

 

 ן חשמונאים "בית מדרש מת
 ה"תשע

  ה"תשע בשנת הלומדות בפני שעריו את פותח  ן"מת 
  /1202/02ז בתשרי "כ שלישי מיום החל, ה"בע

 . חשמונאים, הרימון הכנסת בבית
 

 :תוכנית שנתית
 

 .פיוטרקובסקימלכה ' גב :  5/::/-/8:1
  – ערכיות - אמוניות - מחשבתיות בסוגיות עיון                    
 : ע"התושב מקורות פי על, מעשיות - הלכתיות                    

, או מעשי/או אמוני ו/נעיין במגוון סוגיות היוצרות אתגר מחשבתי ו, במהלך השנה
. במציאות הייחודית ההולכת ומתהווה, החי במדינת ישראל, שומר מצוות -לאדם המאמין 

תוך , האישי או הלאומי', על סדר היום'ייבחנו נושאים ש, במסגרת המפגשים השבועיים
עיון בכתבי פוסקי ההלכה , ל ביחס לנושאים אלה"חזלימוד הגישות הקיימות בדברי 

, ולימוד גישותיהם של הוגי דעות יהודיים, ופוסקי זמנינו' אחרונים'ה', ראשונים'ה:
 .שהתהוו במהלך הדורות

אמוראים , (משניות וברייתות)דברי תנאים , העמקה בדברי הפרשניםי "כל נושא יילמד ע
 .מתקופת הגאונים עד ימינו אנו ופוסקי ההלכה, (תלמוד בבלי וירושלמי)

 

  אראלה ידגר' גב : 22:25-/5::/

 ..."הגיד לך אדם מה טוב"                  
  בסיפור המקראי' מוסר ועבודת ה                  

מוסרית או התלבטות -נלמד סיפורים מקראיים המשקפים דרישה אמוניתבמפגשים בינינו 
ך "האם יש לתנ, מה משמעות  המושג מוסר: כגוןנעלה שאלות עקרוניות . מוסרית

האם לדעת התורה , תפיסה מוסרית רחבה מעצם התפיסה האמונית והדרישה ההלכתית
. מה עושים כאשר המוסר המודרני עומד בסתירה למוסר המקראי, יש לאדם מוסר טבעי
ה כיצד בפרשנות לאורך הדורות ובהוגי זמננו ונרא, ל"ניעזר בחז, נתחיל בעיון בסיפור

לאחר מכן נדגים דילמות ותהיות מוסריות המשתקפות . הם מתייחסים לשאלות אלו
 .  מהמקרא ועד לגדולי התורה כיום, ובדרכי ההתייחסות כלפיהן,  בסיפורים מקראיים

 

25:11-//::5   :Dr.Avigail Rock   
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                           Yirmiyahu    
A torn prophet. Through the prophecies of Yirmiyahu  and understanding 

and appreciating the pre-churban Bayyit Rishon historical, political and 

theological background, the prophecies of Yirmiyahu will come alive for 

then and now. 
 

  חנה הנדלר' דר:  5/:22:15-21
 נחמן מברסלב' פורי ריעיון בס -? היכן אני בעולם                   

נכיר את עולמו . נחמן מברסלב' במהלך הלימוד נצעד בעקבות דמותו המרתקת של ר
על הפרשנויות  עמודנ. ובעיקר את סיפוריו, את תורותיו המיוחדות, הפנימי הרוחני

נכיר את גבוריו על לבטיהם מחד ושאיפותיהם . השונות לסיפוריו התמוהים לכאורה
 . הרוחניות מאידך

 

21:/5-522:1  : Tanya WhiteMRS.  
Exploring classic theological dilemmas through Tanach, 

Rabbinic literature and Modern Jewish Thought 
The centrality of revelation and its relevance today, submission v assertiveness in 

man's Avodat Hashem and The problem of Evil.  

It will explore the challenges we face as religious believers in the modern period and 

struggle with the issues at hand from a variety of different perspectives. The journey 

we will take will touch on a wide range of sources from Tanach to modern day 

thinkers such as A.J.Heschel, Yeshayahu Leibowitz, Rav Soloveitchik and Martin 

Buber.  
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 השיעורים תוכן של, מלא יליבוסס
 .הראשון בשיעור  יחולק

 .לשנה ₪ 057:  ראשון קורס  עלות
 ₪  027 :    שני קורס
 .₪ 607:  שלישי קורס

 .הנחה לגמלאיות וסטודנטיות 17%
 

 .הנרשמות במספר  מותנית הקורס פתיחת
 'ז של שינוי בחמש דק"יתכנו הפרשים בלו

  .על בסיס תוכנית אישית  השתלמות גמול לצורך מוכר
 : השנתית התוכנית אודות פרטים

 ן "באתר מת

 -רוט תמר
 מודיעין-ן חשמונאים"מת בית מדרש ראש

08-9763003    ,/51-41/-:21:  tamirot1@gmail.com 


