תכנית הלימודים במכון הרטמן
יום ב 19.7

יום ד 21.7

יום ג 20.7

ארוחת בוקר
 :830-1000פיקניק
פתיחת בוקר
9:00-9:30
ושיחת פתיחה
 9:30-11:30סדר בוקר :פתיחה מגדר ופרשנות  /ד"ר רונית עיר שיר
וד"ר חנה פנחסי
והנחיה ללימוד,
חברותות ,שיעור
סיכום
ר' יאיא
 12:00-13:00זמן גמרא :הסוגיא שיחת פתיחה הרב
טוביאס
שלי  -חוקרי המכון ד"ר דניאל הרטמן
מציעים קריאות
פרשניות בסוגיה
אהובה
פעילות היכרות /
ארוחת צהרים,
13:00- 15:00
יובל
הפסקה וזמן לימוד
עצמאי למעוניינים
ההלכה ופרשנותה עמרי שאשא
הרצאה כללית:
1500-1645
במדינת ישראל :על
לימוד )הכנה
להרצאה(  +הרצאה פערים ,העמקתם
וגישורם  /פרופ'
אבישלום וסטריך

יום ה 22.7

יום ו 23.7

שבת 24.7
טו באב

יום א 25.7

יום ב 26.7

פתיחת בוקר בהובלת יובל

1700-1830

סדנאות  /לימוד
בחבורות וזמן
לימוד עצמאי
למעוניינים

1830-1930
1930 - 2045

ארוחת ערב
בית מדרש ערב:
לימוד בחבורות /
ערב תרבות  /ערב
חופשי

אתיקה הלכה ופרשנות  /ד"ר
עירית עופר שטרק

ד"ר רננה רביצקי
פילזר

ד"ר ר' אביטל
הוכשטיין

יפה בניה

המגזר החרדי
כעניין של
פרשנות  /ד"ר
אהרון )ארי(
איתן

יום ג 27.7
פתיחת בוקר בהובלת יובל

מקרא ופרשנות  /פרופ' ישראל
קנוהל

סיור קהילות
 /ד"ר אהרון
)ארי( איתן
ארוחת צהרים ושיעור
של הרב ד"ר רני יגר
על "הדרשה" בדירת
חיים הזז )אצל
עירית(

ד"ר אביטל
דווידוביץ

ד"ר אורית
מלכה

ארוחת צהרים
בסיור

פרשנות
הקרב על הפרשנות סדנת ספוקן הקרב על הפרשנות
השטח -סיור
הסימבולית:
וורד  /רואי
הסימבולית:
תפיסת הפרד"ס בעיר העתיקה
רביצקי
תפיסת הפרד"ס
בקבלת ימה"ב  (1700-1900) /בקבלת ימה"ב  /בעקבות שאלת
הממלכתיות
ד"ר רות קרא
ד"ר רות קרא
איוונוב קניאל ) (2הישראלית /
איוונוב קניאל )(1
ד"ר אריאל
פיקאר
ערב חופשי כשלונות והצלחות
ערב תרבות
]ארוחת ערב
פרשניים  /פרופ'
)ארוחת ערב
ירושלמי
בשטח[
מנחם לורברבוים
בדירות(
)(1

יום ד 28.7

יום ה 29.7

פרופ' עדיאל
שרמר

מאיר פרידמן

אורחת צהרים
בסיור

התארגנות
לשבת

סדנת אומנות :מדרש ופרשנות
 /פרופ' ישי
טקסט ,פרשנות
רוזן צבי
ויצירה  /יפעת
רוט

סיור ירושלמי לטו
באב בעקבות שירי
אהבה  -בהדרכת
המשורר יונתן ברג

ארוחת ערב
ושיחה אצל
דני הרטמן

פרשנות :מרחב,
ארכיטקטורה
וטקסטים  -סיור
בהיכל הספר
ובמוזיאון ישראל /
ד"ר אדולפו רויטמן

משפט ופרשנות /פרופ' איציק
בנבג'י

פרשנות ,טקסט,
מעשה
חג האהבה
מציאות .על הפער
הפרשנות :
היהודי? מסורות
בין האופן שבו
פרשניות מתנגשות כותב.ת טקסט
אנשים תופסים את
קורא.ת /
על ט"ו באב /
עצמם לבין
פרופ' אבי
פרופ' חזקי שהם
התנהלותם בפועל /
שגיא
יאיר שלג
שירה בן סימון
שירה בן סימון
"אהיה אשר
שיינפלד )חבורה
שיינפלד )חבורה
אהיה" סדנת
מפגש (2
מפגש (1
צילום ודיוקן
עצמי  /אלון מור
)(1700-1900

ערב חופשי
)ארוחת ערב
בדירות(

רב נחמן /
אהרון שטרן
)(1

רב נחמן /אהרון
שטרן )(2

כשלונות
והצלחות
פרשניים  /פרופ'
מנחם לורברבוים
) (2

סיכום
שבועיים
ופעילות
חברתית
בהובלת
חניכים )יובל(
ערב תרבות
ירושלמי

תכנית הלימודים במדרשת השילוב נטור

יום א 1.8
08:00-8:30
8:30-9:30
9:30-12:00

יום ב 2.8

יום ד 4.8

יום ג 3.8

יום ה 5.8

יום ו 6.8

שבת 7.8

יום א 8.8

יום ב 9.8

יום ג 10.8

יום ד 11.8

יום ה 12.8

פתיחת בוקר
ארוחת בוקר
סדר בוקר :פתיחה ,הגעה לטבריה 10:00
חברותות שיעור סיכום
והסעה לגולן

12:00-13:00

זמן ללימוד חופשי

13:00- 14:00

ארוחת צהרים

14:00-15:00

סדנא

15:00-16:45

לימוד )הכנה להרצאה(
 +הרצאה

17:00-19:00

זמן ללימוד חופשי \
חבורה למעוניינים

הגעה למדרשה,
התארגנות

19:00-20:00

ארוחת ערב

20:00-21:30

פעילות חברתית

והלאה21:30 ,
זמן ללימוד
חופשי \ חבורה
למעוניינים

זמנים לתפילות
למעוניינות
ומעוניינים ישובצו
בלו''ז בהמשך

יחידת כניסה לבית
מדרש  -יאיא

ד''ר מלילה הלנר אשד :הפרדס הזוהרי

סיור בבתי הכנסת
של הגולן ,ארוחת
צהריים במעיין

שחר פישר:
קירקגור,
לוינס
ודרידה
כפרשנים

טיול בגולן

קידוש ולימוד 10:30
פרשת שבוע משותף

ר' אביה רוזן :הלכה בעיון ושיטות פסיקה

ד''ר רננה רביצקי פילזר:
להבריש את הטקסט נגד
כיוון הפרווה  -פרשנות
חתרנית

זמן חופשי
התארגנות לשבת

ר' מירה רגב :החיים כמשל
מאיר פרידמן:
ר' איתמר
לפיד " :והיתה פירוש עצמי אצל ר'
נחמן מברסלב
שבת הארץ
לכם"
הזמנה למדרש
ריבוני

ר' יאיא
טוביאס :הרמן
כהן והנס יונס

עמיחי צור:
הקולנוע
כפרשנות

הדס סבתו:
סדנאת כתיבה
שחר פישר:
לפרש תרבות
המונים

חבורה עירית
ארוחת צהריים

קבלת שבת 18:00
מוזיקלית

זמן חופשי חבורה
שחר

ארי אלון:
ר יאיא
הדסה פרומן :סדנת הכנה ללימוד
פרשנות ומדרש
טוביאס
 חלונותהדסה פרומן :דור לדור יביע  -כיבוד הורים ,התפתחות נגה גלוסקא:
לחילון
מי השילוח -
ומהפכה בספר הזוהר
יצירה פרשנית
ופרשנות
יצירתית

לימוד חופשי

16:00

לימוד חופשי

או

יציאה לסעודה
שלישית בחוץ,
שיחה

או

מאיר פרידמן:
פרשנים על הדף

מאיר פרידמן:
פרשנים על הדף

הופעה אינטימית
בגולן

לימוד חופשי

הדס סבתו:
מדרש ספרות

הדסה פרומן:
על זוגיות

ר' יאיא טוביאס:
הרמן כהן והנס יונס

הדסה פרומן :על
זוגיות

סליחות באום אל
קנטיר

לימוד חופשי

מאיר פרידמן:
פרשנים על הדף

סיכום תכנית

19:15
לימוד חופשי

תפילה וסעודה

או

או

ד''ר מלילה
הלנר אשד

מאיר פרידמן:
פרשנים על הדף

משמר

שיעור  -ד''ר 21:00
עירית עופר שטרק
קריאת שירה22:30 :
הדס סבתו

צאת שבת 20:15

לימוד חופשי

לימוד חופשי

או

או

או

ר' יאיא
טוביאס :הרמן
כהן והנס יונס

ר' יאיא טוביאס:
הרמן כהן והנס
יונס

ר' יאיא
טוביאס :הרמן
כהן והנס יונס

משמר סיום

