
כי אנו 
בניך ואתה 

אבינו
אלול תשפ"ב במדרשה

אוניברסיטת בר-אילן

11 ימים של לימוד 
והתעוררות לקראת 

הימים הנוראים
ט"ו-כ"ו באלול תשפ"ב 11-22.9 

ז' בתשרי תשפ"ג 2.10

שיעורים, ניגונים, חברותות וסדנאות: 
עם מורי המדרשה ואורחים.

מוזמנות
תלמידות המדרשה ובוגרות, 

סטודנטיות, בוגרות שירות 
לאומי או צבאי, חברות, אמהות, 
שכנות וכל החפצות לפתוח את 

שערי הלב והדעת.

לפרטים: 03-5318608/270
biu.midrasha3@gmail.com

bמוקד המידע לשירותך: 9392* i u . a c . i l משפיעים על המחר, היום.



יום ראשון  
ט"ו באלול 11.9

יום שני 
ט"ז באלול 12.9

שבעים פנים לתשובה – לימוד בחברותות9:00-9:45
בהדרכת הרב שלמה שפר-רב הקמפוס

10:00-11:15

אבינו מלכנו
הרבנית ד"ר לאה ויזל

על סוד החיבור בין אב לבן, 
בין חסד לדין
כנרת סמואל

11:30-12:45

"כי אבי ואמי עזבוני" - על 
תחושות של חוסר אונים 

וגאולה בתהילים ובכלל
הרב ד"ר יהודה אלטשולר

"כרחם אב ]ואם[ על בנים" 
בסיפור ובחוק המקראי

ד"ר לאה הימלפרב

ארוחת צהרים ותפילת מנחה

13:15-14:15

"אם כבנים אם כעבדים"- 
הרהורים על מצוות כיבוד 

אב ואם
הרב פרופ' יצחק קראוס

עבד ובן בתורת החסידות - 
סדר ושיעור

ד"ר חנה הנדלר

14:30-15:30

״אהבת עולם אהבתנו״
הרבנית נעמי שפירא

15:45-16:45

נכנסות בניגון...
עם מיכל וילמרסדורף

שלושה אבות ושלושה 
שותפים באדם

הרבנית שרון רימון

יום שלישי  
י"ז באלול 13.9

יום רביעי  
י״ח באלול 14.9

יום חמישי )זום( 
י״ט באלול 15.9

שבעים פנים לתשובה – לימוד בחברותות
בהדרכת הרב שלמה שפר-רב הקמפוס

להיות אמא - איך זה 
משליך על הקשר עם 

ה'?
ד"ר מירב סויסה

גיור קטנים עם ובלי 
הוריהם

הרב דוד בס

10:00
מאחורי הקלעים הרוחניים 

של "רצים למשנה"
הרב יוסף צבי רימון

"אם כבנים אם 
כעבדים"- מה היא 
עבודת ה' הרצויה?

ד"ר עדינה שטרנברג

"והשיב לב"
הרב יהושע שפירא

11:00 הרבנית אילנה חדד
12:00  פרופ' יוסף ריבלין

ואם אב אני איה כבודי 
]מלאכי א, ו[ - כבוד התפילה 

וכבוד בית הכנסת

                     ארוחת צהרים ותפילת מנחה

מעשה ברב ובן יחיד
הרב ד"ר ארי לנדא

מוסד הנישואין - 
תשתית המשפחה

הרב חיים נבון

"הרי הם המוניך, הרי 
בניך הם" )חלפי( 

שיעור + סדנת כתיבה
מירי וסטרייך

אבינו אברהם
ד"ר איילת סיידלר 

סיפורי כיבוד הורים 
תלמודיים

ד"ר רבקה רביב  17:00-18:15
מדרש תנועה 

מעיין דיטשר

10:00
מאחורי הקלעים הרוחניים 

של "רצים למשנה"
הרב יוסף צבי רימון

11:00
"כי אבי ואמי עזבוני וה' 

יאספני" עיון במזמור כ"ג 
בתהילים

הרבנית אילנה חדד

12:00
״ואם אב אני איה כבודי״ - 

כבוד התפילה וכבוד 
בית הכנסת

פרופ' יוסף ריבלין



יום ראשון  
כ״ב באלול 18.9

יום שני 
כ״ג באלול 19.9

שבעים פנים לתשובה – לימוד בחברותות9:00-9:45
בהדרכת הרב שלמה שפר-רב הקמפוס

10:00-11:15

״שומע קול תפילה עדייך 
כל בשר יגיעו״
הרב אהרון כץ

העוקד והנעקד; ואיה האם?
הרב שמעון גולן

11:30-12:45

על מה בנים קטנים מתים? 
- עיון בעין אי"ה

הרב רונן טמיר

הזמנה להרהר תשובה עם 
מעשה מאבידת בת מלך של 

ר' נחמן
ד"ר סמדר שרלו

ארוחת צהרים ותפילת מנחה

13:15-14:15

קוים לדמותה של תשובת 
הבן

הרב ד"ר יהודה דהן

אבות , בנים ובחירה חפשית 
- סדר ושיעור
יעל שלוסברג

14:30-15:30

״עת שערי רצון להפתח״ 
- פיוטי הסליחות בניגון 

ועיון
הרב אייל ורד

15:45-16:45

אב ובתו - "הבת 
השובבה")ירמיהו לא(

הרבנית יפית קליימר

סיפורי ראשית: אם ובנה, 
אב ובתו 

ד"ר טובה גנזל

יום שלישי  
כ״ד באלול 20.9

יום רביעי  
כ״ה באלול 21.9

יום חמישי 
כ״ו באלול 22.9

שבעים פנים לתשובה – לימוד בחברותות
בהדרכת הרב שלמה שפר-רב הקמפוס

״א-לוהי אבי לי יביא 
את אליהו הנביא״ - 

סדר ושיעור
מעיין הנדלר

תשובה של ר"ה ותשובה 
של יום הכיפורים
מר אליעזר יסלזון

תנו לי מקום! יחסי הורים 
וילדים

הרב ישראל סמט 

                    ארוחת צהרים ותפילת מנחה

"אבי, אבי, רכב 
ישראל ופרשיו" – 
על הורות רוחנית

ד"ר נעמה סט

"כרחם אב על בנים" - 
יחסי הורה ילד  בין אדם 

ואלוקיו
הרב הלל רחמני 

ככה סתם אבא טוב
הרב צבי וולגלרנטר

נר לאתאל
תפקיד האב בחינוך ילדים 

הרב צבי ליפשיץ, אב בית 
דין לגיור

"ילמדו שמע ישראל" – 
מחוייבות האב לחינוך 

ילדים עם מוגבלות שכלית 
פרופ' חפציבה ליפשיץ

מיזם כתיבה ע"ש אתאל  
נציגות הכותבות

10:00
״תקרב רינתי לפניך ה'״ 

רננה שפירא

11:00
״בצלו חמדתי וישבתי״

ד"ר שפרה מישלוב

12:00
״כי הייתי לישראל לאב״ 

אסנת ברוורמן-שילה



יום ראשון  
ז' בתשרי  2.10

סליחה ומחילה17:00-18:00
הרבנית ד"ר לאה ויזל 

סודה של הקטורת ביום הכיפורים 18:00-19:00
הרבנית ד"ר פנינה נויבירט

תשובה של אש ותשובה של מים 19:15-20:30
מירי וסטרייך

ארוחת ערב20:30-21:15

ווידוי – למה?  21:15-22:15
הרב יובל שרלו

יצחק, עשו ויעקב – הימים הנוראים כסיפור משפחתי 22:15-23:15
הרב אריה הנדלר 

סליחות וניגונים 23:30-01:30
עם הרבנית נעמי שפירא והאחיות תורג'מן

איך מבקשים סליחה01:30-02:30
ד"ר מירב סויסה

ארוחת לילה02:30-03:00

"בן אדם מה לך נרדם"  יונה – קריאת התעוררות03:00-04:00
יעל שלוסברג

מעגל מרצות 04:00-05:00

להעיר את הדורמיטא שנפלה על העולם   05:00-05:30
הרב אייל ורד

לחמניות, שוקו, שחרית ובוקר טוב!05:30

קולות בלילה
תוכנית 

תושב"ע 
זמן אלול 

בבית המדרש

אחת בשנה - מסלול של לימוד בית מדרשי 
בגמרא במקביל לשיעורים. 10 ימים של עיון 

בפרק שמיני במסכת יומא עם המפרשים 
העיקריים על המסכת.

בהדרכת ד"ר מירב )טובול( כהנא

השתתפות מלאה מזכה במלגה של 1,000 ש״ח. 
מספר המלגות מוגבל. 

)לבעלות רקע קודם | קבלה לאחר ראיון( 
תיאום ראיון בדוא"ל: 

naama.sat@biu.ac.il
אפשרות להשלים לנ"ז בשיעורים מהתוכנית 

הכללית. 

ט"ו-כ"ו באלול | 11-22.9 | 8:45-12:00

בין קודש 
לחול 
אני חי

יום שני | כ"ג באלול | 19.9
אחרי החגים יתחדש הכל      9:30

ד"ר מירב )טובול( כהנא  
'בין קודש לחול אני חי'   10:45

ד"ר טובה גנזל  
רגעים של מעבר - ערב שבת בין השמשות   12:00

יעל שלוסברג  

ערב 
בוגרות

יום שלישי | כ"ד באלול | 20.9
קבלת פנים   18:30

מה ליונה וליום הכיפורים  19:00
הרב אליהו ידיד  

מלכויות, זכרונות ושופרות  20:00
הרבנית ד"ר לאה ויזל  

מעגלי שיח בהנחיית בוגרות ומרצות   21:15

בוקר לימוד נשים



זמן אלול
הזמן שלך

ניתן להצטרף לשיעור  |  ליום  | לשבוע  | לתוכנית כולה.
שכ"ל לסטודנטיות צוברות נ"ז : 300 ש״ח

צבירה של 21 שעות מקנה חצי נ"ז, ו-42 שעות נ"ז אחד
שומעות חופשיות  400 ש״ח לכל התוכנית | 250 ש"ח לשבוע | 80 ש״ח ליום

בנות שירות וחיילות – 50% הנחה

משל לאב המלמד לבנו הקטן לילך, 
כשהולך הקטן שנים או שלשה פסיעות 

לקראת אביו, מרחיק אביו את עצמו כדי שילך 
יותר, ואחר כך כשהולך יותר מרחיק אביו את 
עצמו עוד כדי שילך יותר. ועל דרך זה השם 
יתברך נקרא 'אל מסתתר' )ישעיה מה, טו(, 

שכשצדיק עובד השם יתברך, נדמה לו שאינו 
עדיין בשלימות, ושהוא רחוק מהשם יתברך, 

כדי שיתקרב הצדיק יותר.
  

קדושת לוי שמות


