
 

Mitzpe Ramot - בית כנסת מצפה רמות 

"חתשע'ה, תיקון ליל שבועות  

Schedule of Lectures for Shavuot, 5778 

 

 מיקום שפה קהל יעד הדובר/ת נושא השיעור שעה

Time Topic of Lecture Speaker Audience Language Location 

11:00pm - 
4:00 am 

Open for Chavruta learning 
ללימוד פתוח 

   בחברותה

Beit Midrash Shulamit 
  בית המדרש ע" ש שולמית

11:00pm - 
4:00 am  

 Courtyard/ חצר As required צעירים רפי דיאמנט

11:00pm - 
11:45 pm 

על הגבול: סיפורו המרתק והמוזר של 
מהדורת תשובות הרא"ש שנקרא בשמים 

 ראש ומחברו
 גן עברית גברים ונשים הרב גרונר

11:00pm - 
11:45 pm 

Tales in the Talmud: the medium 
and the message 

Ruchama Alter Men & Women English Bet Knesset 

11:00pm - 
11:45 pm 

Inyanei Hilchot Yom Tov Rav Moshe 
Rosenstein 

Men English Beit Midrash Shulamit 

 
11:00 - 

11:45 pm 

Which mizmor did King David say 
on the occasion of salvation from 

Golyat? 
 

**Please bring a Tanach** 

Debbie Sreter Women English 
Pardes Family 

13 Maaleh Oranim 

11:55pm - 
12:35am 

האם טוב לתת צדקה מתוך רחמים? מבט 
 חסידי ופילוסופי

הכנסתבית  עברית גברים ונשים פרופ' בני בראון  

11:55pm - 
12:35am 

קטורת, לחם  מתכונים סודיים במקורות: 
 הפנים,  ושאר ירקות

Secret recipes from the Talmud: 
Lehem HaPanim, K'toret  and 

Assorted Vegetables 

Ellie Gellman Men & Women English Gan 



11:55pm - 
12:35am 

 עברית נשים  דפנה קנאי בריאת העולם: השלכות מוסריות
 משפחם האם

 יגאל 33/2

12:45 - 
1:30 am 

השלכותיה של בדיקת דנ"א בנושאי 
 בית כנסת עברית  גברים ונשים הרב יאיר בן מנחם עגינות, ירושה ובמתח בין אבהות לממזרות

12:45 - 
1:30 am 

Embracing our Inner Lactose-
Intolerance Zevi Reinitz Men & Women English Gan 

1:40 - 2:20 
am 

 למה ״הוי דן את כל האדם לכף זכות״ היא
 פעם-מצוה מרכזית היום יותר מאי

 בית הכנסת עברית גברים ונשים דן פוליסר

1:40 - 2:20 
am 

The Medieval Jewish Curriculum for 
Science and Philosophy 

תוכנית הלימודים היהודית בימי הביניים 
 למדע ופילוסופיה

Professor Steve 
Harvey 

Men & Women English Gan 

2:30 - 3:05 
am 

 הרב אבי קנאי It is not in Heaven" -לא בשמים היא" 
Rav Avi Kannai 

 גברים ונשים/
Men & Women 

English/עברית 
Bet Knesset 

 בית כנסת

3:15 - 3:50 
am 

“Locusts, Fish, and Bringing Torah 
into the World” 

 

 דגים, ויישום התורה בעולמנו""ארבה, 

 שלמה סימקין
Shlomo Simkin 

 /גברים ונשים 
Men & Women 

English/בית הכנסת עברית 

3:50 - 4:30 
am  

טיש – שיעור 
 - Tish/חסידות

Chassidut Shiur 
Men & Women English/עברית Chatzer/Beit Knesset 

4:40 AM מגילת רות 
 

 

5:05 AM שחרית ותיקין 

 



Shavuot Afternoon Learning         לימוד ותפילה לקראת סיום החג 

 

5:25 – 5:55 pm 

 
Receiving the Torah as a Nation: Current Implications 

 

Rav Avi Kannai  Men & Women English Beit Knesset 

5:55 – 6:25 pm Ice cream Party 
    

6:25-7:15 pm The Torah & Nationalism Dr Yoram Hazony Men & Women English Beit Knesset 

7:15 pm 

 

 מנחה

 

 

  
  
  

8:13 pm 
 מעריב

 

 

Our Guest Speakers 

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 in Ramot. 
 

Professor Benny Brown of Bar Ilan University is the author of a major study about the Chazon Ish. 

Rabbi Moshe Rosenstein is the founder and dean of Tomer Devorah Seminary, which is located in Ramot and is a school for post-
high school girls from Chutz LaAretz who come to Israel to study for the year. 
 

 

המעניינים ובשיחותיו הוא דיין מכובד ומוכשר המשרת בבתי הדין של מדינת ישראל. הוא תלמיד חכם צעיר ומבטיח הידוע בשעוריו הרב יאיר בן מנחם 
 המרתקות ומכהן כרב בית כנסת ברמות.

 ה 'חזון איש'.  מאוניברסיטת בר אילן מחבר של מחקר מעמיק אודות הפרופסור בני בראון

 הוא המייסד ודיקן בית המדרש לבנות 'תומר דבורה' ברמות המחנך בנות חו"ל אחרי תיכון הבאות לארץ ללמוד במשך שנה.הרב משה רוזנשטיין 


