Mitzpe Ramot
Schedule of Lectures for Shavuot, 5777

Language Location

Speaker

Topic of Lecture
Individual and group learning

Audience
צעירים

רפי דיאמנט

מיגוון נושאיםAssorted topics/

גברים ונשים

הרב דוד אביחיל

ברוריה-סיפורה של תלמידה חכמה

Beit Midrash Shulamit

As required Courtyard
בית הכנסת

עברית

Gan

English

Pardes, 13 Maale Oranim

Rav Dovid'l Weinberg men & women

An excuse for the letters: Matan Torah revisited

English

Women

Debbie Sreter

בא יבא ברינה:מזמור קכ"ו

בית הכנסת

עברית

גברים ונשים

ד"ר איריס בראון

אחדות או גיוון? ייבום וחליצה במנהגי העדות ובמדינת ישראל

פרדס -מעלה אורנים 13

עברית

נשים

דפנה קנאי

מה בין מתן תורה וקורבן שתי הלחם?  -לימוד בחברותא

English

men & women

Rabbi Raphael Groner

Akdamut:It's background, meaning and halachot

עברית

גברים ונשים

פרופ' בני בראון

'עבירה לשמה בחסידות :בין מהפכנות לשמרנות?'

English

men & women

Ellie Gelman

ויענו ויאמרוBnei Yisrael commented on Your Post --

עברית

גברים ונשים

פרופ' שמואל הרוי

למה תרגם בעל 'מסכת פורים' את החיבור הערבי על החיות?

Gan

English

men & women

Zev Reinitz

The etiquette of Talmud Torah

Beit Knesset

English

men & women

Rabbi Aryeh Weil

בסוד שיח קודש של צדיקים

גן

עברית

גברים ונשים

הרב שמואל הרשלר

שמירת קדושת ירושלים בבית ראשון ובבית שני

בית הכנסת

עברית

גברים ונשים

אהרון קסל

English

men & women

Rabbi Yoseph Cornfeld

סתירות בנוסח התורה בין המסורה לדרשות
;"Lest you forget" - the experience of Har Sinai
"פן תשכח"  -מעמד הר סיני

עברית

גברים ונשים

הרב אבי קנאי

הדיבר הראשון

Gan
בית הכנסת
Gan
בית הכנסת

Gan
בית הכנסת

Time
23:35-4:00
23:35-4:00
22:45-23:25
22:45-23:25
22:45-23:25
23:35-12:15
23:35-12:15
23:35-12:15
12:25-1:05
12:25-1:05
1:15-1:55
1:15-1:55
2:05-2:45
2:05-2:45
2:55-3:35
2:55-3:35
3:45-4:25

3:45-4:25
4:35

Does prayer help in the ICU? Case studies

Megilat Ruth

Dr. Moshe Spierer

men & women

English

Gan

מגילת רות

Shavuot Afternoon Learning
17:40-18:25
18:25-18:40
18:40-19:25
19:25

יחס התורה וההלכה לחידושים טכנולוגיים
Ice Cream
The entire Torah while standing on one foot
Mincha
Rav Dovid’l Weinberg is a senior Rebbe at
Yeshivat Orayta in the Old City, and is a
frequent guest lecturer at a host of
Yeshivot and Seminaries across the greater
Jerusalem area. .
Rabbi Aryeh Weil:Rabbi of
Congregation Chibat Tziyon
v'Yerushalayim. Gives communal
drashot and Torah shiurim in various
settings including the Israel Center and
Yeshiva University especially in
Congregations Beit Yitchak and Chibat
Tziyon (Ramot aleph)
Professor Benny Brown of Bar Ilan
University author of a major study of the
Chazon Ish.

הרב יאיר בן מנחם

גברים ונשים

עברית

בית הכנסת

Rav Kannai

גברים ונשים

English

בית הכנסת

Rav Yair Ben Menachem is a very
respected and talented Dayan in the
official Batei din of Israel. He is a
promising young talmid chacham,
known for his interesting shiurim and
talks and serves as a shul rabbi.
איריס בראון מלמדת במכללה האקדמית אונו ,עוסקת
במחקר האורתודוקסיה וההלכה ,כתבה את עבודת
הדוקטורט שלה על משנתו של ר' חיים מצאנז ופרסמה
מאמרים בנושאי הלכה ,השקפה ,מגדר וחסידות.
בנימין בראון מלמד בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה
העברית בירושלים ,עוסק במחקר ההגות החרדית ,ההלכה
והחסידות ופרסם ספרים על החזון איש ,על תנועת המוסר
ועוד.

