בית מדרש-נשים בחשמונאים
שנה"ל תשע"א
הלימודים בימי שלישי ,בבית הכנסת "הרימון"
יום העיון יתקיים בע"ה בעשרת ימי תשובה ו בתשרי תשע"א ][14.9.10

הלימודים כסדרם -החל מיום כו' תשרי תשע"א [4.10.10 ].
תוכנית הלימודית השנתית:
 :8:30-9:50קורס פילוסופיה יהודית
מחצית ראשונה -דר' אסתי בראל:

הגות יהודית בימי הביניים

לעיתים נראה כי קיים מרחק 'שנות אור' בין השפה הישראלית של ימינו לשפת ימי הביניים .בקורס זה נבקש לגשר
על פער שפתי-תודעתי זה ונתרגל קריאה צמודה בספרות מחשבת ישראל שנכתבה בימי הביניים מתוך נסיון להבין
מה ביקש המחבר לאמר? האם הוא מתפלמס עם דעה מתנגדת? האם כתיבתו היא איזוטרית או מכוונת לכולם? האם
עמדתו קוהרנטית ומתלכדת עם טקסטים אחרים שהוא כתב ,או שקיימות סתירות בין הטקסטים השונים? במידה
ומצויות סתירות  -האם המחבר מודע להן ושמא אף הוא 'שתל' אותן בכוונה?
הטקסטים שיילמדו הינם פרקים נבחרים מתוך הספרות העשירה של הגות ימי הביניים .בין הנושאים שיידונו
בקורס :תורת האלוהות ,רציונליזם מול מיסטיקה ,בחירת עם ישראל ,הערובות לאמת ,טעמי המצוות ,אתיקה,
נבואה והשגחה.

מחצית שניה – דר' איריס בראון:

קווים לדרכה של החסידות

המוקדמת-

 .הבעל שם טוב וחבורת תלמידיו העמידו את ערך הדבקות – החווייה המיסטית של התאחדות עם הקב"ה
– כערך עליון ,ואת האדם המממש אותו – הצדיק – בראש הקהילה .אף שהחסידות שאבה ממקורות
קודמים ,היא הניעה תמורה חשובה ויצירתית הן במישור ההגותי והן במישור החברתי .הקורס יבחן את
הגותם של כמה מגדולי החסידות משלושת דורותיה הראשונים על רקע זמנם.

8:30-10:30 --: Leah Sirote-BIBLICAL VILLAINS - Join us as we analyze the
psyche and circumstances surrounding these rich characters from the biblical
texts. We will look to the midrash and mefarshim to enhance our perspective and ask
some of the following questions: Were these characters really evil, or simply
misunderstood? Nature vs. Nurture? Is the road to hell sometimes paved with good
?intentions? Is redemption possible

 10:05-11:20דר' תמר מאיר-
חסידים ואנשי מעשה עיון באגדות חז"ל של מסכת תענית.
נא להביא מסכת תענית
Dr.Avigail Rock

10:05-11:20

The weekly Haftara
In this class we will study the weekly haftara: Context of the haftara in the Navi,
content, meaning and relationship between the haftara and the parsha.

 : -11:25-12:40טפת הלפרין  "-איוב  -אוייב או אוהב "-
תאור הקורס:
במהלך הקורס נעסוק בבדיקת מטרת הייסורים הבאים על האדם לפי גישות שונות ,הנובעות מדרך
פרוש פסוקים בספר .השטן – את מה\מי הוא מייצג? על פי השוואה לספורים אחרים במקרא .האם
איוב עובר תהליך ,שינוי במהלך הספר ?? מאוהב -לאוייב ושוב לאוהב -כיצד? מה גרם לשינוי? האם
הרעים הם רעים או שהם חלק מכלי השטן? כמו כן  -מה מייחד כל רע והמשותף לכולם.
נתייחס -לאילו תובנות מגיע איוב בכוחות עצמו ) על פי מבנה מענות הרעים ( אם כך – מה תפקיד
'תשובות ה'' ועוד בחלק השלישי של התנ"ך -בכתובים  -המיוחדים מצד רוח הקודש= יוזמת האדם
המאפיינת אותם .עצם השאלה המועלית בספר' -צדיק ורע לו  ,רשע וטוב לו' – ביחס לספרי מקרא
אחרים  .נשווה למזמורי תהילים העוסקים בנושאים דומים ונעמוד על נקודות השוני ) כמו לח -לט ,עג,
קלט( המאפיינות את אופי החיבורים – איוב מול תהילים .
כמו כן ,איוב הוא אחד מארבעת ספרי החכמה בכתובים  ,חלק ממזמורי תהילים כנ"ל ,קהלת ומשלי-
נייחד כל אחד מהם ונתייחס אף לספרות הקדומה החיצונית לתנ"ך ומאפייניה לעומת ספרות החכמה
בתנ"ך.
סיליבוס מלא ,של תוכן השיעורים
יחולק בשיעור הראשון.
עלות קורס ראשון ₪ 720:לשנה.
קורס שני

₪ 680

קורס שלישי.₪ 550 :

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמות.
מוכר לצורך גמול השתלמות בהרשמה מוקדמת של  12עובדות הוראה
לפרטים  :אתר מת"ן
תמר רוט tamirot1@gmail.com
052-324-9169// 08-9763003

