בית כסת פייגסון בשיתוף תועות הוער
לימוד בליל שבועות
רשימת השיעורים ומיקומם
)כל שיעור כ 50 -דקות(
הרב אליעזר שקולבסקי " -הגיור במדית ישראל כיום .על מה הוויכוח?"
עליזה סיגל " -הבייתו של מהיג מוסרי :ממתי ומדוע חשב יוסף לצדיק?"
שיעורים בעברית הרצאות  10) TEDדקות כל הרצאה( :לורס ברקוביץ' " -חידושים בושא זיר לכתחילה
לגברים ,לשים או בדיעבד"; משה שושן " -מחלוקת בית שמאי ובית הלל -הסיפור האמיתי"; חיים ויזמן -
"פעולות קטות ,השפעות עמוקות"; אבישי קטן " -אוכל יהודי והלכה"
ולוער
באולם התפילה
עקיבא תור " -חקר החלל וחיפוש חיים תבויים בתפישת היהדות"
ישראל שטראוס " -גירוי חשמלי למוח :חוויה רוחית והגברת יראת שמים  -היתכן?"
אלן ג'טקוביץ " -הלכה  -חובה או חרות בהגות הרב סולובייצ'יק"
Yoel Finkelman - "From Bomberg to the Beit Midrash: How the Gemara's Page
"Came to Be and Why
"?Harav Stewart Weiss - "Do We Worship Hashem, or Halacha
& TED Talks (10 min each): Zvi Klein - "How Archeologic Finds in Bet Shearim

23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
23:00
00:00

;"Tzippori Explain Difficult Gemaras & How the Gemaras Explain the Findings

שיעורים באגלית
לגברים ,לשים
ולוער
בבית המדרש

Sharon Raanan - "Shir HaShirim, Mishlei and Kohelet: Shlomo HaMelech's
;"?Attitude Towards Women"; Dani Waxman - "Will AI be our Next Posek
David Stern - "Oseh Shalom Bimromav"; Allen Krasna - "Shinui Girsaot for
"Balabatim by an Am Haaretz
"David Glatt - "Bikur Cholim - Analysis and Reflection
David Eisen - "Prayer, Poetry, or Biopic: Is Sefer Tehillim an Anthology of Peak
"?Experiences or a Coherent Narrative
David Rosenstark - "Connecting Between the Deaths of 24,001 Students of
"Rabbi Akiva and Shavuot

לימוד לבים
)ג'  -ה'(
לימוד לבות
)ג'  -ה'(
לימוד לבים
)ו'  -ח'(

לימוד לבות
)ו'  -ח'(

לימוד לוער
)ט'  -יב'(

01:00

02:00
03:00
04:00

לימוד בסוכת בית הכסת עם יואל קורן

22:30 - 23:15

לימוד בסוכת בית הכסת עם איימי סוליקה

22:30 - 23:15

שיעור בבית משפחת מורגשטרן רחוב החרצית 2ב' ע"י שמעון סוליקה

23:00 - 24:00

לימוד בחברותות כיתות ו'-ח' יחד עם כיתות ט'-יב' באולם השמחות

00:00 - 01:00

שיעור בבית משפחת אולשן רחוב הציפורן 9ב' ע"י שושה אולשן

23:00 - 24:00

לימוד בחברותות כיתות ו'-ח' יחד עם כיתות ט'-יב' בסוכת בית הכסת

00:00 - 01:00

שיעור בסוכת בית הכסת ע"י אוה פיקלמן
לימוד בחברותות בסוכת בית הכסת  /באולם השמחות
שיעור בסוכת בית הכסת ע"י קרל הוכהויזר
מוזמים להצטרף לשיעורים למעלה בעברית  /באגלית
מוזמים להצטרף לשיעורים למעלה בעברית  /באגלית
מוזמים להצטרף לשיעורים למעלה בעברית  /באגלית

יתקיימו לימוד עצמי ולימוד בחברותא באולם השמחות במשך כל הלילה
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