בס"ד

בית מדרש מת"ן חשמונאים
תשע"ד
מת"ן פותח את שעריו בפני הלומדות בשנת תשע"ד
בע"ה ,החל מיום שלישי  ,כז בתשרי תשע"ד
בבית הכנסת הרימון ,חשמונאים .
תוכנית שנתית:
 : 8:02-2::05הרב אילעאי עופרן-
סמסטר א " :פולמוסים הלכתיים בעת החדשה – ".השיעור ידון בפולמוסים שהסעירו את
עולם התורה בדורות האחרונים ,החל מדיון במקרים ספציפיים וכלה בשאלות עקרוניות.
יחד נסקור את הרקע ההיסטורי להתהוות הפולמוס ,את הרקע ההלכתי והדעות השונות,
את תוצאות הויכוח ואת ההשלכות לימינו .כגון :פרשת הגט מקליווה ,מחלוקות
ה"דרדעים" וה"בלדים" בקרב חכמי תימן ,שמירת שבת במוסדות המדינה ,תוקפו של
היתר מכירה בשמיטה ועוד.
סמסטר ב" :ישים לנגד עיניו תכלית אחת"? – היתכנו מעשים ללא תכלית? התיתכן
תכלית אחרת? – הוגים מחפשים משמעות :מהרמב"ם ור' בחיי ,דרך ר' צדוק והרב
סולובייצ'יק ,ועד ויקטור פרנקל וחנוך לוין.
השיעור ידון בשאלת "תכלית המעשים" .האם כל מעשה שעושה אדם צריך להיות "לשם
שמים"? היש ביהדות מקום למעשים של רשות? נסקור דעותיהם של הוגים שונים ביחס
למקומה של הספוטאניות ,למקומו של סיפוק הצורך ולמקומה של ההנאה ,לסוגיית
התכלית ולעניין התודעה המלווה מעשים אלו .נתוודע לתפיסותיהם של ראשוני ימי
הביניים ,להוגים הרציונליסטיים ,להגות החסידית ,להוגים מודרניים ופוסט-מודרניים
ועוד.

 : 90:55-11:15דר' עדינה שטרנברג-
תלמוד  -תורת הנזיקין של בבא קמא  -בין חובות הפרט לזכויות הכלל ,ובין אחריות של
אדם על מעשיו לאחריותו על נכסיו.
השיעור יעסוק בסוגי הנזיקין השונים ,בהגדרה שלהם ,בתולדות שלהם ,בדין המיוחד
לכל נזק  -היקף האחריות בכל מקרה ומקרה ובחשיפת ההגיון העומד מאחרי כל אחד מן
הנזיקין .נשווה בין נזקי אדם ,באופן ישיר ובאופן עקיף ,לנזקי ממון ונעמיק במשמעות
העקרון ההלכתי "פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים" .נעקוב אחרי הדינים מן הפסוקים
בתורה ,דרך המשניות ,נעמיק בסוגיות הגמרא ומחלוקות הראשונים ונטעם גם מן
ההשלכות לימינו.
1

- Dr.Avigail Rock : 90:55-11:15
Joseph and His Brothers - a story of multi color.
In this course we will textually analyze the biblical narrative of the story
of Joseph and his brothers. The classes will be enhanced by the various
Parshanim- classic and modern, as well as Midrashim, piyutim modern
poetry.

 : 11:02-10:05גב' טפת הלפרין-
מגילות שלמה (קהלת ,משלי ,שיה"ש) וחברתן (איכה)
עם קפיצה לנביאי בית שני – חגי זכריה ומלאכי .שימת דגש על ייחודיות חלק
"הכתובים" בתנ"ך ,המהפכה שבכך  -יוזמת האדם לא-ל' ,כחלק מהבנת סגנון המגילות השונה
מהמקבילות המקראיות בחלק "הנביאים" ,וננסה לעמוד על מגמת "הכותב" בכל מגילה ומצד
שני אפיון הנבואה לקראת סיומה

******************************
סיליבוס מלא ,של תוכן השיעורים
יחולק בשיעור הראשון.
עלות קורס ראשון  ₪ 052 :לשנה.
קורס שני ₪ 022 :
קורס שלישי .₪ 022 :

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמות.
יתכנו הפרשים בלו"ז של שינוי בחמש דק'
מוכר לצורך גמול השתלמות על בסיס תוכנית אישית .

פרטים אודות התוכנית השנתית:
באתר מת"ן

תמר רוט-
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