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ברוכה הבאה למדרשה

בליבה של אוניברסיטת בר-אילן פועלת המדרשה המציעה לך מגוון רחב של לימודים 

תורניים והזדמנות להתפתחות רוחנית לצד לימודייך האקדמיים.

במדרשה תכניות לימוד מגוונות שנועדו להעשיר ולהעמיק את תפיסת עולמך על בסיס 

תשתית מוצקה ורחבה של ידע והתנסות בתחומי הלימוד התורני. מלבד זאת שואפת 

המדרשה לשילובם של לימודי קודש בכל תחומי ההתמחות האקדמית. בית המדרש, הלב 

הפועם של המדרשה, פעיל בכל שעות היום והערב ומציע לך שיעורים, לימוד בחברותות, 

ובתי מדרש ערב לסטודנטים וסטודנטיות.

צוות ההוראה שלנו מייצג קשת רחבה של אמונות ודעות, וזמין לשיח בכל עת. כאן תמצאי 

אווירה משפחתית נעימה ומזמינה ומגוון פעילויות חברתיות.

בואי בשלום

   ד"ר טובה גנזל                                ד"ר נעמה סט

      ראש המדרשה                                          סגנית ראש המדרשה

קבלת קהל במשרדי המדרשה:
ימים א',ג',ד' בשעות: 11:30-14:00

ימים ב', ה' בשעות: 09:00-11:00

טלפון:03-5318270, פקס: 03-7384025

biu.midrasha3@gmail.com :דוא"ל

midrasha.biu.ac.il :אתר אינטרנט: המדרשה בר-אילן

חפשו אותנו בפייסבוק- המדרשה אוניברסיטת בר-אילן
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תכניות הלימוד במדרשה

א. לימודים במקביל לתואר
המדרשה מציעה מגוון גדול של שיעורים בנושאי תנ"ך, גמרא, הלכה, מדרש, מחשבה 

וחסידות, וכן מאפשרת לימוד עצמי בחברותות בבית המדרש. הלימודים במדרשה אפשריים 

כחלופה או בשילוב עם קורסי היסוד ביהדות אותם מחויבים ללמוד כל הסטודנטים לתואר.

הלימודים כוללים 10 קורסים שנתיים המתפרסים על פני שלוש שנות הלימוד לתואר 

הראשון, להוציא את המחלקות המפורטות להלן:

-הפקולטה למדעי החיים, מדעים מדוייקים ובי"ס להנדסה 8 קורסים שנתיים.

-המחלקה לתושב"ע והפקולטה למשפטים 6 קורסים שנתיים.

סטודנטית המעוניינת ללמוד מעבר למכסה זו זכאית לעשות זאת ללא תשלום נוסף.  

חברותא -  בקורס זה תבחר הסטודנטית ספר או נושא אותו היא רוצה ללמוד ובו 
תתמקד עם שותפה ללימוד במהלך הסמסטר. הלימוד בחברותא מתקיים בבית המדרש. 

בכל יחידת זמן בה מתקיים לימוד בחברותא נמצא בבית המדרש משיב/ה האחראי על 

הלומדות. קביעת מטלת הסיום לקורס החברותא תעשה בסיכום עם המשיב והוא האחראי 

שהמטלה תיבדק.  בנות שנה א' רשאיות לקחת קורס 

חברותא אחד. 

סדר ושיעור - קורס המורכב משתי יחידות זמן. בראשונה 
לימוד מונחה בחברותא המהווה הכנה לשיעור ובשנייה 

שיעור. קורס זה נחשב לסטודנטית כשני קורסים וציון מטלת 

הסיום ירשם פעמיים, פעם כציון הסדר ופעם כציון השיעור. 
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ב. תכניות ייחודיות במדרשה
במדרשה מתקיימים מסלולי לימוד מתוגברים לסטודנטיות בכל התארים המעוניינות לגדול 

בתורה. חלק ניכר מן התכניות מזכות גם במלגה. 

מתיבתא
בראשות ד"ר מירב טובול כהנא.

רכזת הסטודנטיות – הרבנית נעמי שפירא
התכנית מיועדת לתלמידות כל התארים המעוניינות בהעמקה ובלימוד עצמי מונחה של 

לימודי היהדות )תנ"ך, גמרא, הלכה, מחשבה, מדרש וחסידות(. 

התכנית כוללת לימוד בחברותות, סדרים ושיעורים על פני כל השבוע, וכן סמינריון מתיבתא 

המתקיים ארבע פעמים בכל סמסטר בימי שני ב 20.00 ושבת משותפת. 

בתכנית שני מסלולים:

■   10 קורסים שנתיים המזכים במלגה של 12,000 ₪  ומלגת קיום חודשית.

■   8 קורסים שנתיים ]לתלמידות מדעים 7 קורסים שנתיים[ המזכים במלגה של 8,000 ש"ח

ספרא  - בית מדרש לתושב"ע

בראשות הרב מתניה ידיד
התכנית מיועדת לסטודנטיות בתואר שני או בסיום התואר הראשון בעלות רקע נרחב 

בלימודי תושב"ע. 

התכנית כוללת לימודי גמרא והלכה מורחבים ומעמיקים, לימוד בית מדרשי בחברותות, 

בסדרים ובשיעורים. 

התכנית מתקיימת בימי רביעי בין השעות 8:00-19:30 )ניתן להמיר שני קורסים של יום 

רביעי בסדר ושיעור בהלכה עם הרב כ"ץ בימי שני בבוקר(.

השתתפות בתכנית המלאה מזכה את תלמידות תואר ראשון במלגה של 7,500 ₪.

ואת תלמידות תואר שני במלגה של 10,000 ₪ 

אתנחתא 
בראשות הרב ארי לנדא 

תכנית טרום אקדמית המיועדת לבוגרות צבא או שרות לאומי. 

לפרטים ניתן לפנות לראש התכנית.
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תורה לשמה
בראשות ד"ר מירב )טובול( כהנא

התכנית מיועדת לתלמידות תואר ראשון ושני שהשלימו את חובותיהן ללימודי היסוד 

וחפצות להמשיך וללמוד תורה. התכנית מיועדת גם לסטודנטיות הלומדות מדעים והנדסה.

התכנית כוללת ארבעה קורסים על פי בחירה אישית.

השתתפות בתכנית מזכה במלגת שכר לימוד של 5000 ₪.

בית מדרש לחסידות
בראשות ד"ר חנה הנדלר

התכנית מיועדת לתלמידות תואר שני ושלישי המעוניינות בהעמקה ובהרחבה בתורת החסידות. 

התכנית כוללת לימוד תורת הבעל שם טוב ותלמידיו,  ספר 'התניא', ליקוטי מוהר"ן, תורת 

ה'שפת אמת' , וכן לימוד בחברותות בסדרים, ושיעורים.

התכנית מתקיימת בימי שלישי )וקורס נוסף ברביעי( בין השעות 8.00 - 17.30 וכוללת 6 

קורסים שנתיים. 

תלמידות הקתדרא לחסידות מוזמנות לשלב בין המסלול האקדמי למסלול התורני.

השתתפות בתכנית המלאה מזכה במלגה של 10,000 ₪.  

תכנית דוקטורנטיות
בראשות הרב ד"ר מיכאל אברהם

התכנית, בתמיכתם של ד"ר מרדכי וד"ר ניקי כץ, מיועדת לדוקטורנטיות מתחומי ידע שונים.

התכנית כוללת לימוד מעמיק בגמרא בהיקף של 6 קורסים שנתיים בימים שלישי וחמישי

בשעות 8.45 – 13:15 ומזכה במלגה של 5000$ לשנה. 

אשה על העדה 
תלמידות חכמים משפיעות במרחב הציבורי, 

ימי רביעי בין השעות 8:30-11:30.
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שימני כחותם 
בראשות אסנת ברוורמן שילה

בית מדרש לנשים, בוגרות תואר ראשון )או לימודים מקבילים/תורניים ( המבקשות  להתגדל בתורה 

ולהעמיק את עולמן הרוחני ,הלימודי והנפשי.

בתכנית לימוד והעמקה בתנ"ך ובתלמוד , עיסוק בבניין הנפש והמידות, ושיח של ניגון ותפילה. 

בשיעורים, בחברותות ובחבורה. 

התכנית מתקיימת בימי ראשון וכוללת 6 קורסים שנתיים. השתתפות בתכנית המלאה מזכה את תלמידות 

תואר ראשון במלגה של 7,500 ₪ ואת תלמידות תואר שני במלגה של 10,000 ₪. 

עלות ההשתתפות בתכנית למי שאינה סטודנטית בבר - אילן 1,800 ₪. 

ראשית
בראשות הרב ישראל סמט

התכנית, ע"ש נורמן וג'והן שטרנטל, מיועדת לתלמידות כלל התארים, בוגרות החינוך הממלכתי  

המעוניינות לשלב בלימודיהן האקדמיים שיח יהודי מאתגר ומרתק. 

התכנית כוללת שיעורים בקבוצות לימוד קטנות. המשתתפות נפגשות עם עולם עשיר של ידע יהודי, 

הכרת ארון הספרים היהודי, והכרת אורח החיים היהודי תוך מתן דגש על תחום המשפחה היהודית. 

מתקיימות שתי תכניות: לתלמידי התואר הראשון ולתלמידי תואר שני ושלישי. הלימודים מוכרים לחובת 

לימודי יסוד באוניברסיטה. רשימת הקורסים לתכנית מפורסמת במערכת. 

בכל אחד מן התארים קיימים שני מסלולים: 

 א.  מסלול רגיל4 קורסים שנתיים מזכה במלגה של 5,000 ₪.

ב.  מסלול מוגבר - 8 קורסים שנתיים מזכה במלגה של 8,000 ₪. 
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סדנת מאמינות וחוקרות
בראשות ד"ר רבקה רביב

סדנא ייחודית המיועדת לחוקרות מתחומים שונים בתארים מתקדמים. מטרת הסדנא ליצור 

בית מדרש לומד ויוצר המפגיש בין השיח המחקרי לשיח האמוני. הסדנא כוללת העשרה 

של המתודות והכלים תוך לימוד בחברותות, קבוצות דיון, דיון, אימון בהצגת פרזנטציה, סיוע 

בכתיבה ועוד.

הסדנא תתקיים ביום שלישי פעם בשבועיים בין השעות 18:00 - 21:00. 

השתתפות בסדנה מקנה מלגת עידוד בסך 2000 ₪.

תכנית להכשרת מדריכות כלות
בראשות גב' בת שבע רוט

התכנית מיועדת לנשים המעוניינות לשמש כמדריכות לכלות דתיות וחילוניות במגמה 

להפוך את המפגש הראשוני עם הלכות טהרה לחוויה חיובית ומעוררת השראה. 

התכנית כוללת שיעורים, סדנאות אימון למדריכות בפועל, ימי עיון והרצאות.

התכנית מתקיימת בימי שני בבוקר בין השעות 8:15-13:30. 

עלות השתתפות בתכנית 2200 ₪.

 Israel Experience תכנית חד שנתית
בראשות הרב ארי קאהן

התכנית המתקיימת באנגלית מיועדת לסטודנטיות השוהות שנה בארץ.

זמן אלול
בראשות  אסנת ברוורמן-שילה 

שלושה שבועות של פתיחת הלב והדעת  לקראת הימים הנוראים. שיעורים מפי מורי 

המדרשה ומרצים אורחים, התוועדויות, סדנאות מגוונות, שירה וניגון, סליחות, סיור ועוד. 

השתתפות בתכנית מקנה נקודות זכות. השתתפות מלאה מקנה קורס שנתי במדרשה. 

ניתן להגיע גם לשיעורים בודדים.

עלות התכנית לסטודנטיות חדשות וותיקות ולבוגרות שירות 300 ₪ לתכנית מלאה; 150 ₪ 

לתכנית חלקית; 25 ₪ ליום.   

לשומעות חופשיות 400 ₪ לתכנית מלאה; 120 ₪ לשבוע; 40 ₪ ליום
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ג. שיעורים מיוחדים במדרשה
מלבד השיעורים הרגילים הניתנים במדרשה מוצעים לסטודנטיות מגוון קורסים ייחודיים 

בתי מדרש ערב לסטודנטים וסטודנטיות
בתי מדרש ערב מתקיימים בימים א ג ד בין השעות 19:30 - 21:30 ומיועדים לקהל 

סטודנטיאלי, גברים ונשים,  המבקש מפגש בעל תכנים תורניים ורוחניים מאתגרים. 

התכנית מבוססת על מפגש עם מרצה אורח ודיון עם הסטודנטים.

בימי ראשון מתקיים בית מדרש באנגלית TORAH and CHOLENT ובו לימוד בחברותות 

ולאחר מכן שיעור, בימי שלישי מתקיים בית מדרש 'מדרבנן' שבו לימוד בחברותות, שיעור 

ולאחריו דיון, ובימי רביעי בית מדרש 'בגו' העוסק בהרצאות מגוונות בנושאי פנימיות 

ורוחניות.

השתתפות שנתית באחד מבתי המדרש והגשת מטלה מקנה נקודת זכות לקורס שנתי 

כמקובל במדרשה. 

אופקים )בשילוב עם קרן תקווה(
קורס שעוסק בסוגיות שעל סדר היום הישראלי, בצורה מעמיקה, ובוחן אותן מנקודת 

מבט יהודית. בקורס משולבות הרצאות של מרצים שונים מתחומי דעת מגוונים.

הקורס פתוח לסטודנטים וסטודנטיות. הנרשמים לקורס יוזמנו לראיון קבלה מוקדם.

חברותא - תכנית חיבורים
לימוד בחברותא עם תלמידי כיתות יא מתיכון אורט לוד בנושאי מדע שונים שמטרתו 

חשיפתם ללימודי יהדות. הקורס מתקיים ביום ד' בשעה 14:00 

חברותא - תכנית עוצמות
לימוד בחברותא עם סטודנטים בעלי מוגבלויות קוגניטיביות. מועד הקורס טרם נקבע
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ד. קורסים במדרשה
לתלמידות שאינן סטודנטיות מן המניין

המדרשה פותחת את שעריה גם לתלמידות שאינן מן המניין. נשים בכל הגילאים, מן השירות 

הלאומי ועד לגמלאיות שחשקה נפשן בתורה, מוזמנות להשתתף בשיעורי המדרשה. 

יום לימוד לנשים
10:00 – 15.30 מתקיימים  שלושה קורסים המיועדים לנשים המעוו  בימי שני בשעות

ניינות להרחיב את אופקיהן התורניים. לפרטי השיעורים ראו באתר המדרשה. 

עלות קורס סמסטריאלי 500 ₪ וקורס שנתי  1000 ₪ 

לפנסיונריות )נשים מגיל 60 ומעלה( 350 ₪ לקורס סמסטריאלי ו 700 ₪ לקורס שנתי  

לחברות ארגון הבוגרים 300 ₪ לקורס סמסטריאלי ו 600 ₪ לקורס שנתי 

שומעות חופשיות
במקביל ללימוד בבית המדרש לנשים, נשים בכל הגילאים מוזמנות לבחור כל קורס 

שתחפוצנה ממבחר הקורסים במדרשה )למעט קורסים בתכניות סגורות(.

עלות קורס סמסטריאלי 500 ₪ וקורס שנתי  1000 ₪ 

לפנסיונריות )נשים מגיל 60 ומעלה( 350 ₪ לקורס סמסטריאלי ו 700 ₪ לקורס שנתי  

לחברות ארגון הבוגרים 300 ₪ לקורס סמסטריאלי ו 600 ₪ לקורס שנתי 

שילוב עם השרות
הפריסה הנרחבת של מערכת השעות מאפשרת התאמה ללוח הזמנים של בת השרות 

הלאומי/הצבאי. ניתן לשלב לימודים במדרשה במהלך השרות. הלימודים מוכרים ונצברים 

כמילוי חלק מן החובות בלימודי התואר עבור הממשיכות בבר - אילן.

עלות קורס סמסטריאלי 300 ₪. קורס שנתי 600 ₪.

מורות
כל השיעורים במדרשה מזכים בגמול השתלמות, בכפוף לנהלי משרד החינוך.

הרישום לקורסים יתבצע ביחידה להשתלמות מורים.
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■   הרב ד"ר מיכאל אברהם

■   הרב ד"ר יהודה אלטשולר

■  הרב עו"ד דוד בס

■   ד"ר לאה הימלפרב

■   הרב אריה הנדלר

■   ד"ר חנה הנדלר

■   מעין הנדלר

■   הרב אייל ורד

■   הרב ד"ר יהודה זולדן

■   הרב נחמיה טיילור

■   הרב מתניה ידיד

■   ד"ר מירב )טובול( כהנא

■   הרב מיכי יוספי

■   הרב אהרון כ"ץ

■   הרב ד״ר מאיר ליכטנשטיין

■   הרב ארי לנדא

קבלת קהל במשרדי המדרשה
■   אביגיל דורב

■   חגית ערמון 

■   זהבית פריד

■   סיסי גרמן  - ספרנית

■   ד״ר מירב סויסה

■   ד"ר איילת סיידלר

■   הרב ישראל סמט

■   הרב ארי קאהן

■   הרב פרופ' יצחק קראוס

■   ד"ר רבקה רביב

■   בת שבע רוט

■   הרב הלל רחמני

■   פרופ' יוסף ריבלין

■   אסנת ברוורמן-שילה

■   יעל שלוסברג

■   הרב יהושע שפירא

■   הרבנית נעמי שפירא

■   הרב שלמה שפר

■   הרב יובל שרלו

סגל הוראה ומנהלה
ראש המדרשה - ד"ר טובה גנזל

סגנית ראש המדרשה – ד"ר נעמה סט

צוות המרצים במדרשה: 
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סדרים ושיעוריםשיעורים

ארבע מגילות8:10

הרב אייל ורד

סדר
המשפחה היהודית בהלכה

ד"ר מירב )טובול( כהנא

סוגיות הלכתיות בין10:00
הורים לילדים

ד"ר נעמה סט

שיעור
המשפחה היהודית בהלכה

ד"ר מירב )טובול( כהנא

תורת ההכרה )סמ׳ א׳(12:00
הרב מיכי יוספי

גמרא למתחילות

ד"ר נעמה סט

סדר
תושב"ע - חיודש מול מסורת

הרב ישראל סמט
אהבת ישראל )סמ׳ ב׳(
הרב יהושע שפירא

חופה וקידושין14:00

הרב אייל ורד

מסילת ישרים )סמ׳ א׳(
חובות הלבבות )סמ׳ ב׳(

הרב מתניה ידיד

שיעור
תושב"ע - חיודש מול מסורת

הרב ישראל סמט

מבוא למחשבת ישראל )סמ׳ א׳(16:00
תורת הרב קוק )סמ׳ ב׳(

הרב מתניה ידיד

דיני קידושין18:00

הרב דוד בס

בית מדרש ערב20:00
TORAH and CHOLENT 

הרב ארי לנדא
פתוח לסטודנטים ולסטודנטיות

שיעור ערב לנשים
גיור

 
הרב דוד בס

יום ראשון
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חותםחברותא

ד"ר מירב )טובול( כהנא

הרב ארי לנדא

אהבת ה' במשנת חב"ד )סמ׳ א׳(הרב ישראל סמט
הרב יהושע שפירא

תורת ההכרה )סמ׳ ב׳(
הרב מיכי יוספי

נושאים בעבודת ה'הרב ארי לנדא

ד"ר מירב )טובול( כהנא

סדראסנת ברוורמן-שילה
פרקי דוד

אסנת ברוורמן-שילה

שיעורהרב ארי לנדא
פרקי דוד

אסנת ברוורמן-שילה

13
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שיעורים

נביאי שיבת ציון8:10

ד"ר טובה גנזל

תקשורת בין זוגית10:00

הרבנית נעמי שפירא

ספר תהילים

ד"ר איילת סיידלר

הלכות אבלות 

הרב אהרון כץ

אתיקה ויהדות12:00

הרב יובל שרלו

ספר במדבר )סמ׳ א׳(
ד"ר לאה הימלפרב

דמויות נשים בתנ״ך
)סמ׳ ב׳(

יעל שלוסברג

משנה תורה לרמב"ם14:00

הרב יובל שרלו

עיון תפילה )סמ׳ א׳(
הרבנית נעמי שפירא

מעבר לגדר )סמ׳ ב׳(
אסנת ברוורמן - שילה

פרקי אליהו ואלישע16:00

אסנת ברוורמן - שילה

סוגיות מבוא בתלמוד
הבבלי - מבט רעיוני  

על המסכת )סמ׳ ב׳(

ד״ר מירב סויסה

פ"ש בראי האקטואליה18:00

הרב ארי לנדא

סמנריון מתיבתא20:00

יום שני
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ראשיתהדרכת כלותחברותאסדרים ושיעורים

סדר
עולמם של תנאים

יעל שלוסברג

תקשורת בין זוגיתיעל שלוסברג

הרבנית נעמי שפירא
סדר הלכות אבלות

שיעור
עולמם של תנאים 

יעל שלוסברג

היסודות ההלכתייםד״ר מירב סויסה
של טהרת המשפחה

גב' בת שבע רוט

סדר
הלכה ומודרנה

ד"ר טובה גנזל

כתבו עלי בתורה: מרצים אורחיםד"ר טובה גנזל
עיון בפרשת השבוע

אסנת ברוורמן - שילה

שיעור
הלכה ומודרנה

ד"ר טובה גנזל

מסע בעקבותגב׳ בת שבע רוט
תורה שבעל-פה

ד״ר מירב סויסה

סדר
רש"י קורא תנ"ך

ראשונים קוראים תנ"ך
)סמ׳ א׳(

ד"ר איילת סיידלר

לקום מחר בבוקר )סמ׳ א׳(ד"ר איילת סיידלר
תפילת החיים )סמ׳ ב׳(

הרב ישראל סמט

שיעור
רש"י קורא תנ"ך

ראשונים קוראים תנ"ך
)סמ׳ ב׳(

ד"ר איילת סיידלר

איך הכל התחיל )סמ׳ א׳(
מעגל החיים )סמ׳ ב׳(

הרב ישראל סמט
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שיעורים

אמוראי בבל ואמוראי א"י8:10

יעל שלוסברג

פותחים מדרש )סמ׳ א׳(10:00
המים בתנ״ך )סמ׳ ב׳(

יעל שלוסברג

התפתחויות בדיני משפחה
סמסטר א'

פרופ' יוסף ריבלין
תכנית קרן תקווה

פתוח
לסטודנטים ולסטודנטיות

אגדות חז"ל12:00

הרב ארי קאהן 

הלכות שבת

ד"ר מירב )טובול( כהנא

גמרא14:00
מסכת קידושין פרק ראשון

ד"ר מירב )טובול( כהנא

איש ואשה בספר בראשית

יעל שלוסברג

אמונה בשעת משבר16:00
)סמ׳ א׳(

הרב אריה הנדלר

עיון תפילה
)סמ׳ ב׳(

הרב פרופ' יצחק קראוס

מדרש רשב"י18:00
)סמ׳ א'(

הרב אריה הנדלר

עיון בתורת חסידות
איז׳ביצ׳ה לאור

פרשיות השבוע )סמ׳ ב׳(

הרב אייל ורד

בית מדרש ערב - מדרבנן20:00

אסנת ברוורמן שילה
פתוח לסטודנטים ולסטודנטיות

שיעור נשים

אסנת ברוורמן שילה

יום שלישי

פתוח
לסטודנטים ולסטודנטיות
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סדרים
דוקטורנטיותחסידותחברותאושיעורים

סדרד"ר מירב )טובול( כהנא
עיונים בספר התניא

מעיין הנדלר
11:45 - 8:45

לימוד בחברותא שיעורד"ר נעמה סט
עיונים בספר התניא

מעיין הנדלר

סדרד"ר חנה הנדלר
ראשונים כמלאכים

ד"ר חנה הנדלר

דוקטורנטיות

ד"ר נעמה סט
הרב ד"ר מיכאל אברהם

שיעורסיסי גרמן
ראשונים כמלאכים

ד"ר חנה הנדלר

סדר
הפטרות

אסנת ברוורמן שילה

שפת אמת לפ״שאסנת ברוורמן שילה

יעל שלוסברג

שיעור
הפטרות

אסנת ברוורמן שילה
21:00 - 18:00

מאמינות וחוקרות
)אחת לשבועים(

ד״ר רבקה רביב
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סדרים ושיעוריםשיעורים

ליקוטי מוהר"ן8:10

הרב הלל רחמני

סדר
גמרא למתחילות

מסכת ברכות פ׳ רביעי

הרב פרופ' יצחק קראוס

חפץ חיים10:00

הרב שלמה שפר

נפש החיים )סמ׳ א׳(
הרב הלל רחמני

שיעור
גמרא למתחילות

מסכת ברכות פ׳ רביעי

הרב פרופ' יצחק קראוס דמויות במקרא )סמ׳ ב׳(
ד"ר איילת סיידלר

הכל נשאר במשפחה12:00

ד"ר חנה הנדלר

מבוא לתושב״ע - 
מבט אמוני,

כרונולוגי וספרותי

ד״ר מירב סויסה

סדר
תורת הרב קוק

הרב הלל רחמני

סיפורי ר' נחמן14:00

ד"ר חנה הנדלר

ספר בראשית

ד"ר איילת סיידלר

שיעור
תורת הרב קוק

הרב הלל רחמני

ספר דניאל )סמ' א'(16:00
ספר דברי הימים )סמ' ב'(

ד"ר רבקה רביב

סדר
פרק המפקיד

הרב אייל ורד

שיעור18:00
פרק המפקיד

הרב אייל ורד

בית מדרש ערב - בגו20:00

הרב מתניה ידיד
פתוח לסטודנטים ולסטודנטיות

יום רביעי
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ראשיתספראחברותא

סדרהרב פרופ' יצחק קראוס
לימוד עיוני

בסוגיות הלכתיות 
הרב דוד בס

לימוד עיוניהרב ארי לנדא
בסוגיות הלכתיות

הרב דוד בס

נשים וזוגיות בהלכה

ד״ר מירב סויסה

מצוות שבין אדם לחברו )סמ׳ א׳( הרב מתניה ידידהרב הלל רחמני
ארון הספרים היהודי )סמ׳ ב׳( 

הרב פרופ' יצחק קראוס

עושים חגהרב ד״ר מאיר ליכטנשטייןהרב ארי לנדא

הרב ישראל סמט
שיעור משותף לסטודנטים ולסטודנטיות

לימוד בעיוןהרב אייל ורד
ראשונים ואחרונים

הרב ד״ר מאיר ליכטנשטיין

תואר שני
18:00 - 16:30

מתחילים מבראשית )סמ׳ א׳(
הרב מתניה ידיד

מרצים אורחים )סמ׳ ב׳(

19:45 - 18:15
מפגש עם התלמוד
הרב ישראל סמט

חבורת צמיחה באקדמיה

הרב מתניה ידיד

גמרא בעיון -
קריאה וניתוח

סוגיות ראשונים
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סדרים ושיעוריםשיעורים

משה ויונה )סמ' א'(8:10
ירמיהו וחולדה )סמ' ב'(

יעל שלוסברג

סדר
כתבי הרבי מלובביץ

הרבנית נעמי שפירא

הדף היומי10:00

הרב מתניה ידיד

נושאים בעבודת ה׳

ד"ר מירב )טובול( כהנא

שיעור
כתבי הרבי מלובביץ

הרבנית נעמי שפירא

אורות התשובה12:00

הרבנית נעמי שפירא

פ"ש בעין הלכתית

ד"ר מירב )טובול( כהנא

סדר 
ספרי יהושע ושופטים

הרב מתניה ידיד

שו"ת חכמי המזרח14:00

ד"ר נעמה סט

שיעור 
ספרי יהושע ושופטים

הרב מתניה ידיד

16:00

18:00

יום חמישי
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ראשיתדוקטורנטיותחברותא

הרבנית נעמי שפירא

11:45 - 8:45

לימוד בחברותא פותחים תנ״ךד"ר נעמה סט

יעל שלוסברג

דוקטורנטיותהרב מתניה ידיד

ד"ר נעמה סט
הרב ד"ר מיכאל אברהם

האתוס היהודי )סמ׳ א׳(
הרע בעולם )שמ׳ ב׳(

הרב ד״ר אמיר משיח
שיעור משותף לסטודנטים ולסטודנטיות

דרישה
כתב העת של המדרשה

מאמרים יתקבלו בברכה
zoldanye@gmail.com
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לוח זמנים אקדמי לשנת הלימודים תשע"ט 2018-2019
יום ראשון ללימודים: יום ראשון, ה' בחשון תשע"ט, 14 באוקטובר 2018

חופשת חנוכה: יום ראשון, א' בטבת תשע"ט, 9 בדצמבר 2018
)בשאר הימים בהם מדליקים נרות, ייפסקו הלימודים בשעה 16:00(

צום י' בטבת )אין לימודים(: יום שלישי, י' בטבת תשע"ט, 18 בדצמבר 2018
יום אחרון ללימודים בסמסטר א': יום רביעי, י' בשבט תשע"ט, 16 בינואר 2019

חופשה בין הסמסטרים: מיום חמישי, י"א בשבט תשע"ט, 17 בינואר 2019
עד יום רביעי, ט"ו באדר א' תשע"ט, 20 בפברואר 2019 )כולל(

יום ראשון ללימודים בסמסטר ב': יום חמישי, ט"ז באדר א' תשע"ט, 21 בפברואר 2019
חופשת פורים: מיום רביעי, י"ג באדר ב' תשע"ט, 20 במרץ 2019

עד יום שישי, ט"ו באדר ב' תשע"ט, 22 במרץ 2019

חופשת פסח: מיום חמישי, ו' בניסן תשע"ט, 11 באפריל 2019
עד יום שישי, כ"א בניסן תשע"ט, 26 באפריל 2019 )כולל(

חידוש הלימודים: יום ראשון, כ"ג בניסן תשע"ט, 28 באפריל 2019
יום הזיכרון ויום העצמאות )מוקדם(: מיום רביעי, ג' באייר תשע"ט, 8 במאי 2019

עד יום שישי, ה' באייר תשע"ט, 10 במאי 2019 )כולל(

חופשת יום ירושלים: יום ראשון, כ"ח באייר תשע"ט, 2 ביוני 2019
חופשת חג שבועות: מיום ראשון, ו' בסיון תשע"ט, 9 ביוני 2019

עד יום שני, ז' בסיון תשע"ט, 10 ביוני 2019 )כולל(

יום הסטודנט: )ט.נ.( )משעה 14:00 ואילך(
יום אחרון ללימודים בסמסטר ב': יום שישי, י"ח בסיון תשע"ט, 21 ביוני 2019

חופשת בחינות סמסטר ב': מיום ראשון, כ' בסיון תשע"ט, 23 ביוני 2019
עד יום שני, כ"ו בתמוז תשע"ט, 29 ביולי 2019 )כולל(

סמסטר קיץ: מיום שלישי, כ"ז בתמוז תשע"ט, 30 ביולי 2019
ועד יום רביעי, י"ח באלול תשע"ט, 18 בספטמבר 2019 )כולל(

יום ראשון ללימודים בתש"פ: יום ראשון, כ"ח בחשון תש"פ, 27 באוקטובר 2019
מועדים של המגזר הלא-יהודי עד סוף שנה"ל תשע"ט )בכפוף לנוהל המצ"ב(
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