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 תכנית הלימודים
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ברוכה הבאה למדרשה
מגוון  לך  מציעה  בר-אילן  אוניברסיטת  בלב  המדרשה 
רחב של לימודים תורניים והזדמנות להתפתחות רוחנית 

לצד לימודייך האקדמיים.
לך  לסייע  נועדו  במדרשה  המגוונות  הלימוד  תכניות 
ורחבה  מוצקה  תשתית  מתוך  העולם  תפיסת  בגיבוש 
של ידע והתנסות בתחומי הלימוד התורני ושילוב לימודי 
המדרש,  בית  האקדמית.  ההתמחות  תחומי  בכל  קודש 
הלב הפועם של המדרשה, פעיל בכל שעות היום והערב 
ומציע לך לימוד בחברותות, סדרים ושיעורים ובתי מדרש 

ערב לסטודנטים וסטודנטיות.
צוות ההוראה שלנו מייצג קשת רחבה של אמונות ודעות 

וזמין לפניות הסטודנטיות בכל עת.
ומגוון  ומזמינה  נעימה  משפחתית  אווירה  תמצאי  כאן 

פעילויות חברתיות.

ד”ר טובה גנזל
ראש המדרשה

ד”ר איילת סיידלר
סגנית ראש המדרשה

בואי בשלום

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.midrasha@gmail.com :דוא”ל

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

המדרשה אוניברסיטת בר-אילן



תכניות הלימוד במדרשה

תכניות בימי השבוע השונים

בנושאי  שיעורים  של  גדול  מגוון  מציעה  המדרשה 
וכן  וחסידות,  מחשבה  מדרש,  הלכה,  גמרא,  תנ”ך, 
המדרש. בבית  בחברותות  עצמי  לימוד  מאפשרת 
היסוד  לקורסי  כחלופה  מוצעים  במדרשה  הלימודים 
לתואר. הסטודנטים  כל  ללמוד  מחוייבים  אותם  ביהדות 

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

להוציא את המחלקות המפורטות להלן:
e  הפקולטה למדעי החיים, מדעים מדוייקים ובי”ס להנדסה

8 קורסים שנתיים.
e  קורסים  6 למשפטים  והפקולטה  לתושב"ע  המחלקה 

שנתיים.

* חותם
לפיתוח מנהיגות    
חברתית תורנית  

לסטודנטיות     
לתואר שני     
ומסיימות תואר     

ראשון  

בתי מדרש ערב לסטודנטים וסטודנטיות

הדרכת כלות

לשומעות 
חופשיות

ולסטודנטיות 
לכל התארים

* בית מדרש  
לחסידות  

לסטודנטיות    
לתואר שני    

ושלישי  

אתנחתא  
טרום אקדמי  

יום ג'יום ב'יום א'

* קרן תקוה
למצטיינות  

בית מדרש 
באנגלית

בית מדרש
בגו

לימוד 
בחברותות 
שיעור ודיון

* תכנית   
הדוקטורנטיות  
לסטודנטיות    
לתואר שלישי  
מתחומי ידע    

שונים  

* מתיבתא

להעמקה והרחבה בלימודי יהדות לכל התארים

* ראשית

לתלמידות ללא רקע דתי, לכל התארים

שאינן  לתלמידות  המדרשה  שיעורי  מגוון 
סטודנטיות מן המניין לכל הגילאים

שומעות חופשיות

תכניות המתקיימות בימים א'-ה'

* ספרא
בית מדרש לתושב"ע   
לסטודנטיות בעלות    
רקע בגמרא והלכה   

בכל התארים  

 * מאמינות
וחוקרות  

סדנא לחוקרות   
ממדעי הרוח והיהדות  

בית מדרש ערב 
לתכנית ראשית

* חותם
לפיתוח מנהיגות    
חברתית תורנית  

לסטודנטיות לתואר שני    
ומסיימות תואר ראשון  

* תכנית   
הדוקטורנטיות  

לסטודנטיות לתואר    
שלישי מתחומי ידע    

שונים  

יום ה'יום ד'

* התכנית מזכה במלגה
* פירוט התכניות בעמוד הבא



פירוט תכניות הלימוד
מתיבתא

תכנית המיועדת לתלמידות המעוניינות בהעמקה ובלימוד 
עצמי מונחה וכוללת לימוד בחברותות, סדרים ושיעורים. 

התכנית מציעה שני מסלולים:
מסלול 20 ש”ש - עשרה קורסים שנתיים.

במסלול זה מלגת שכ”ל בסיסי ומלגת קיום חודשית.

מסלול 16 ש”ש - שמונה קורסים שנתיים )לתלמידות 
מדעים 14 ש”ש(.

במסלול זה מלגה של 80% שכ”ל בסיסי.

בראש התכנית עומדות ד”ר מירב )טובול( כהנא וד”ר 
נעמה סט.

בית מדרש לחסידות
להעמקה ולימוד בלתי אמצעי של תורות חסידיות:

ספר התניא, תורת השפת אמת, ליקוטי מוהר”ן וספרות 
תלמידי הבעש”ט.

לימוד בחברותות, סדרים ושיעורים
התכנית מיועדת לתלמידות לתואר שני ושלישי

ומתקיימת בימי שלישי )וקורס נוסף ברביעי(.
ניתן לשלב בין המסלול האקדמי למסלול התורני

בראש התכנית עומדת ד”ר חנה הנדלר 

השתתפות בתכנית המלאה מקנה מלגת לימודים ע”ס 
₪ 10,000

חותם - לפיתוח מנהיגות נשית חברתית ותורנית
לסטודנטיות הלומדות לתואר שני או בשנתן האחרונה 

לתואר ראשון בעלות רקע קודם ביהדות. מטרת התכנית 
 היא לבנות קבוצה בעלת חזון ויכולת מנהיגות.

התכנית כוללת סדנא למודעות בין אישית ומעורבות 
חברתית, העמקה תורנית, מפגש עם אנשים ונשים 

מעוררי השראה, סיורים ושבת משותפת.
 בתכנית שני ימי לימוד: ראשון בין השעות

15:30-10:00 וחמישי בין השעות 13:30-8:00, )את 
הלימודים ביום ראשון ניתן להמיר בלימודים ביום רביעי(. 

בראש התכנית עומד הרב מתניה ידיד.
השתתפות מלאה בתכנית מקנה מלגה בסך 10,000 

ש”ח לתואר שני, 7,500 ש״ח לתואר ראשון.

חדש בתשע”ז

תכניות המשך מתשע”ו

ראשית

התכנית, ע”ש נורמן וג׳והן שטרנטל, מיועדת לסטודנטיות 
שאינן בעלות רקע דתי המעוניינות לשלב בלימודיהן 

האקדמיים חוויה לימודית - יהודית.
הלימודים מתקיימים בקבוצת לימוד משותפת בה נידונים 

מגוון נושאים בתחומי היהדות. המשתתפות נפגשות עם 
אורח החיים היהודי תוך מתן דגש על תחום המשפחה 

היהודית.
לתכנית שני מסלולים: מסלול רגיל - 4 קורסים שנתיים 

מזכה במלגת מחצית שכ”ל בסיסי.
מסלול מוגבר - 8 קורסים שנתיים 

מזכה במלגת שכ״ל בסיסי מלא.
* תכנית חדשה לתלמידות תואר שני.

בראש התכנית עומד הרב ישראל סמט.

בית מדרש לתושב"ע - ספרא
תכנית תושב״ע למתקדמות 

התכנית כוללת לימודי גמרא והלכה מורחבים ומעמיקים 
עם מיטב המרצים.

לימוד בית מדרשי בחברותות, בסדרים ובשיעורים.
התכנית מתקיימת בימי רביעי בין השעות 8:00-19:30

מסלול לתואר ראשון ומסלול לתואר שני.
את התכנית מרכזת גילה מייזר

השתתפות בתכנית המלאה מקנה מלגת לימודים ע”ס 
₪ 10,000

מאמינות וחוקרות

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, סדנאות כתיבה ועוד, ומתקיימת 

בימי רביעי פעם בשבועיים בין השעות 18:00-21:00

בראש התכנית עומדת ד״ר רבקה רביב
השתתפות בתכנית מקנה מלגת עידוד.

חדש בתשע”ז

תכניות המשך מתשע”ו



בתי מדרש ערב לסטודנטים וסטודנטיות
השעות בין  א׳-ג׳  בימים  המתקיימים  המדרש   בתי 
המבקש  סטודנטיאלי  יעד  לקהל  פונים   19:30-21:30

מפגש בעל תכנים תורניים ורוחניים מאתגרים. 
עם  ודיון  אורח  מרצה  עם  מפגש  על  מבוססת  התכנית 

הסטודנטים.
בית  שני  בימי  באנגלית  בית מדרש  ראשון מתקיים  בימי 
מדרש ׳בגו׳ העוסק בנושאי פנימיות ורוחניות ובימי שלישי 

לימוד בחברותות, שיעור ולאחריו דיון.
ההשתתפות מקנה נקודת זכות כמקובל במדרשה.

קרן תקווה
הציבורי  והמרחב  יהדות  שבין  בממשק  העוסק  סמינריון 
מקורות  של  ושיח  לימוד  באמצעות  ישראל,  במדינת 
של  לקבוצה  מיועד  זה  סמינריון  ואחרים.  יהודיים 
קריטריונים  פי  על  הנבחרות  מצטיינות  סטודנטיות 
תקווה’. ב’קרן  כמקובל   - ומנהיגות  מצוינות   של 

ההשתתפות בתכנית מזכה במלגת עידוד. 

אתנחתא
שרות  או  צבא  לבוגרות  המיועדת  אקדמית  טרום  תכנית 
לאומי. בנוסף ללימודים התורניים שמה התכנית דגש על 
פעילות חברתית, פעולות התנדבות, שבתות משותפות ועוד. 
למשתתפות  התואר  מדרישות  כחלק  מוכרים  הלימודים 

שימשיכו את לימודיהן בבר-אילן והן תזכנה במלגה. 
בראש התכנית עומדת אסנת ברוורמן - שילה.

דוקטורנטיות
התכנית, בתמיכתם של ד"ר מרדכי וד"ר ניקי כץ, כוללת לימוד 
 מעמיק בגמרא ומשתתפות דוקטורנטיות מתחומי ידע שונים.

הלימודים בהיקף של 12 ש”ש בימים שלישי וחמישי.
בראש התכנית עומד הרב ד”ר מיכאל אברהם.

ההשתתפות בתכנית מזכה במלגה.

הכשרת מדריכות כלות
התכנית מכשירה את המשתתפות בה לשמש כמדריכות 
לכלות דתיות וחילוניות במגמה להפוך את המפגש הראשוני 

עם הלכות טהרה לחוויה חיובית ומעוררת השראה.
השעות בין  בבוקר  שני  בימי  המתקיימת   התכנית, 
8:15-13:30, כוללת סדנאות אימון למדריכות בפועל, ימי 

עיון והרצאות.
בראש התכנית עומדת בת שבע רוט.

תכנית חד שנתית
תכנית לסטודנטיות מארה”ב השוהות שנה בארץ.

בראש התכנית עומד הרב ארי קאהן.

מורות
כל השיעורים במדרשה מזכים בגמול השתלמות. הרישום 

לקורסים יתבצע ביחידה להשתלמות מורים.

תכנית אלול
וחווייתי  אינטנסיבי  לימוד  של  שבועות  שלושה 
מפי  שיעורים  בתכנית  הנוראים.  הימים  לקראת 
שירה  מגוונות,  סדנאות  התוועדות,  המדרשה,  מורי 
ועוד. לירושלים  לילי  סיור  סליחות,  ליל   וניגון, 

תאריכים: ח’ באלול )11.9.16( - ח’ בתשרי )10.10.16(.
התכנית מקנה עד 1.5 נקודת זכות.

שילוב עם השרות הלאומי
שנת  במהלך  במדרשה  לימודים  שילוב 
מערכת  של  הנרחבת  הפריסה  השרות. 
של הזמנים  ללוח  התאמה  מאפשרת   השעות 
מן  חלק  כמילוי  מוכרים  הלימודים  הלאומי.  השירות  בת 

החובות בלימודי התואר עבור הממשיכות בבר-אילן.

שומעות חופשיות
שאינן  לתלמידות  גם  שעריה  את  פותחת  המדרשה 
נפשן  שחשקה  הגילאים  בכל  נשים  המניין.  מן 
המדרשה. בשיעורי  להשתתף  מוזמנות   בתורה, 

גמלאיות זכאיות לשכר לימוד מוזל.



יום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון

8:10
חברותא
 ד״ר מירב

)טובול( כהנא

 סדר
ימי שיבת ציון

ד”ר טובה גנזל

חברותא
 הרב פרופ'

 יצחק קראוס

חברותא
הרב דוד בס

סדר
עולמם של תנאים

יעל שלוסברג

חברותא10:00

 שיעור
ימי שיבת ציון

ד”ר טובה גנזל 
סדר

סוגיות חברתיות 
אקטואליות

ד”ר נעמה סט

חבורה בירושלמי
הרב ארי לנדא

שיעור
עולמם של תנאים

יעל שלוסברג

חבורה 
צמיחה רוחנית באקדמיה

 מירב סויסה

חברותא
אתאל ליפשיץ

12:00
חברותא

תמר אריאל

 סדר
גמרא מתחילות

 ד”ר מירב
)טובול( כהנא

שיעור
סוגיות חברתיות

אקטואליות
סדרד”ר נעמה סט

תורת הרב קוק
הרב הלל רחמני

סדר
עיונים במפרשי

התורה
ד”ר איילת סיידלר

סדר
גמרא מתקדמות 
חברותאהרב מתניה ידיד

ד”ר חנה הנדלר
חברותא 

מירב סויסה

14:00
סדר

חידוש מול מסורת
הרב ישראל סמט

 שיעור
גמרא מתחילות 

 ד”ר מירב
)טובול( כהנא

חברותא

שיעור
תורת הרב קוק
הרב הלל רחמני

שיעור
עיונים במפרשי

התורה
ד”ר איילת סיידלר

שיעור
גמרא מתקדמות 
חברותאהרב מתניה ידיד

חיבורים
הרב ארי לנדא

חברותא  חבורה
הלכות נידה
בת שבע רוט

חברותא
מירב סויסה

16:00

שיעור 
חידוש מול מסורת 
הרב ישראל סמט

חברותא
מירב סויסה

 סדר
פרקי אליהו
ואלישע 

 אסנת
ברוורמן שילה

חבורה
צמיחה רוחנית 

באקדמיה
הרב אייל ורד חברותא

 הרב פרופ'
 יצחק קראוס

18:00
חברותא 

הרב ארי לנדא 

חבורה 
צמיחה רוחנית באקדמיה

הרב מתניה ידיד

שיעור
פרקי אליהו ואלישע

 אסנת
ברוורמן שילה

20:00
בית מדרש ערב אנגלית 

הרב ארי לנדא
בית מדרש ערב
הרב מתניה ידיד

בית מדרש ערב
 אסנת

ברוורמן שילה

בית מדרש ערב
לתכנית ראשית

בית המדרש אוהל שרה
ע”ש סוזי ונגרובסקי



סמסטר א'
יום ראשון

סדרים ושיעורים

8:10

פרקים במשנתו 
ההלכתית 
 של הרב

עובדיה יוסף
הרב אייל ורד
)05-381/2(

10:00
הלכה ומדע

הרב יעקב אריאל
)05-370/2(

 נושאים
בעבודת ה׳
 ד״ר מירב

)טובול( כהנא
)05-431/2(

12:00

גמרא למתחילות
 הרב פרופ'

יצחק קראוס
)05-260/2(

חכמה וחסידות 
במשנת הרמח"ל 

מסילת ישרים
הרב יהושע שפירא

)05-532/2(

14:00
ספר יהושע

הרב ארי לנדא
)05-105/2(

והאיש משה
 אסנת

ברוורמן שילה
)05-054/2(

סדר
חידוש מול מסורת
הרב ישראל סמט

)05-875/2(

16:00

להיות בינוני
פרקים נבחרים 

בספר התניא
הרב אייל ורד
)05-536/2(

להתחיל 
מ"בראשית"

הרב מתניה ידיד
)05-100/2(

שיעור 
חידוש מול מסורת 
הרב ישראל סמט

)05-957/2(

18:00

הלכה, מצוקה 
אנושית, 

מודרנה ופרשנות 
הדין

הרב דוד בס
)05-390/2(

אתנחתא
 אסנת

ברוורמן שילה
)05-999/2(

20:00

בית מדרש ערב 
אנגלית 

הרב ארי לנדא
)05-081/2(

ראשיתחותם חברותא

חברותא
 ד״ר מירב

)טובול( כהנא
)05-872/2(

חברותא
)05-873/2(

קרן תקוה
)05-555/1(

מהתנ"ך עד 
הפלמ"ח

 הרב פרופ'
יצחק קראוס
)05-685/2(

חברותא
תמר אריאל
)05-874/2(

עיון בראשית 
המלוכה בישראל

 אסנת
ברוורמן שילה
)05-603/1(

*לכל אדם
יש סיפור

הרב ישראל סמט
)05-654/2(

*קורס משלב סטודנטים 
בעלי צרכים מיוחדים

מסכת מכות 
בקיאות ועיון

הרב מתניה ידיד
)05-604/1(

חברותא
 הרב פרופ'

 יצחק קראוס
)05-876/2(

חברותא 
הרב ארי לנדא 

)05-877/2(



סמסטר א'
יום שני

סדרים ושיעורים

8:10

הורים וילדים 
בהלכה

 ד”ר מירב
)טובול( כהנא
)05-350/2(

הלכה למתקדמות
הרב אהרון כ”ץ

)05-544/2(

 סדר
ימי שיבת ציון

ד”ר טובה גנזל
)05-878/2(

10:00

 וידעו כי נביא
היה בתוכם

יעל שלוסברג
)05-155/2(

 שיעור
ימי שיבת ציון

ד”ר טובה גנזל 
)05-901/2(

12:00

ספר יחזקאל
ד”ר טובה גנזל 

)05-134/2(

אורות וכלים 
בעבודת ה’ 

 הרבנית
נעמי שפירא
)05-538/2(

 סדר
גמרא מתחילות

 ד”ר מירב
)טובול( כהנא
)05-880/2(

סדר
גמרא מתקדמות 
הרב מתניה ידיד

)05-881/2(

14:00

פותחים מדרש
יעל שלוסברג
)05-214/2(

תקשורת בין זוגית
 הרבנית

נעמי שפירא
)05-407/2(

 שיעור
גמרא מתחילות 

 ד”ר מירב
)טובול( כהנא
)05-902/2(

שיעור
גמרא מתקדמות 
הרב מתניה ידיד

)05-905/2(

16:00

מא”י למדינת 
ישראל

 הרב פרופ'
יצחק קראוס
)05-498/2(

שלמה המלך
יעל שלוסברג
)05-122/2(

18:00

הוראת משנה 
ומקורות תנאיים

 הרב ד”ר
יהודה זולדן 
)05-210/2(

20:00
בית מדרש ערב
הרב מתניה ידיד

)05-082/2(

ראשיתהדרכת כלותחברותא

תקשורת בין זוגית
 הרבנית

נעמי שפירא
שנתי

)05-409/1(

חבורה 
צמיחה רוחנית 

באקדמיה
 מירב סויסה
)05-879/2(

היסודות ההלכתיים
בטהרת המשפחה
גב' בת שבע רוט

שנתי
)05-296/1(

הרצאות אורחים
)05-600/1(

בעקבות תורה 
שבעל פה

מירב סויסה
)05-662/2(

חברותא 
מירב סויסה
)05-882/2(

*מודעות עצמית 
ומוסר באגדות 

חז”ל
ד״ר מאיר רוט
)05-648/2(

* קורס משותף
לסטודנטים וסטודנטיות

 חבורה
הלכות נידה
בת שבע רוט
)05-882/2(

חברותא
מירב סויסה
)05-883/2(

חבורה 
צמיחה רוחנית 

באקדמיה
הרב מתניה ידיד

)05-884/2(



סמסטר א'
יום שלישי

סדרים ושיעורים

8:10

רש”י על התורה
 הרבנית

נחמה אריאל
)05-172/2(

 פרד”ס הגר”א
על ספר משלי

 הרב פרופ'
יוסף ריבלין
)05-190/2(

10:00

החפץ חיים
הרב שלמה שפר

)05-289/2(

עיונים בספר 
שמות

ד”ר לאה הימלפרב
)05-101/2(

סדר
סוגיות חברתיות 

אקטואליות
ד”ר נעמה סט
)05-886/2(

12:00

שירת המקרא
ד”ר לאה הימלפרב

)05-182/2(

הי”ד החזקה 
לרמב”ם 

הרב יובל שרלו 
)05-508/2(

שיעור
סוגיות חברתיות

אקטואליות
ד”ר נעמה סט
)05-934/2(

14:00

דמויות נשים 
במקרא לאור 

המדרש
יעל שלוסברג
)05-020/2(

אתיקה יהודית 
הרב יובל שרלו 

)05-333/2(

חברותא
)05-888/2(

16:00

 אמונה
בשעת משבר

הרב אריה הנדלר
)05-476/2(

 פשרו של
ספר איוב

הרב יובל שרלו 
)05-146/2(

 סדר
פרקי אליהו
ואלישע 

 אסנת
ברוורמן שילה
)05-889/2(

18:00

מדרש רשב”י 
לפרשת השבוע

הרב אריה הנדלר
)05-368/2(

שיעור
פרקי אליהו 

ואלישע
 אסנת

ברוורמן שילה
)05-917/2(

20:00

בית מדרש ערב
 אסנת

ברוורמן שילה
 )05-083/2(

ראשיתדוקטורנטיותבית מדרש חסידות

סדר - עיונים 
בספר התניא
 הרב פרופ'

יצחק קראוס
)05-885/2(

8:45-9:15
שיעור פתיחה

שיעור - עיונים 
בספר התניא
 הרב פרופ'

יצחק קראוס
)05-911/2(

9:15-11:45
סדר

פותחים תנ”ך:
ספר יהושע

יעל שלוסברג
)05-687/2(

סדר - “ראשונים 
כמלאכים”

עיון בתורת הדורות 
הראשונים

של החסידות
ד”ר חנה הנדלר

)05-887/2(

שיעור
הרב ד”ר מיכאל 

אברהם
 ד”ר מירב

)טובול( כהנא
)05-970/1(

*מעגל השנה
ד”ר צוריאל ראשי

)05-664/2(

* קורס משותף
לסטודנטים וסטודנטיות

שיעור - “ראשונים 
כמלאכים”

עיון בתורת הדורות 
הראשונים

של החסידות
ד”ר חנה הנדלר

)05-916/2(

על הדבש ועל 
העוקץ - הכרת 
סידור התפילה

 אסנת
ברוורמן שילה
)05-680/2(

“כל הארה באה 
עמה הסתר”

עיון בפרשנות 
ה’שפת אמת’

לפרשיות השבוע
יעל שלוסברג
)05-143/2(

איך הכל התחיל?
עם ישראל והעולם 

המודרני
הרב ישראל סמט

)05-666/2(



סמסטר א'
יום רביעי

סדרים ושיעורים

8:10

 עיונים
במזמורי תהילים

 הרבנית
נעמי שפירא
)05-129/2(

עיונים בספר 
‘ליקוטי מוהר”ן’
הרב הלל רחמני

)05-542/2(

10:00

עיון תפילה
 הרבנית

נעמי שפירא
)05-440/2(

נפש החיים
הרב הלל רחמני

)05-411/2(

12:00

במעגלי השנה
הרב ארי קאהן
)05-212/2(

דמויות מעולם 
החסידות

ד”ר חנה הנדלר
)05-496/2(

סדר
תורת הרב קוק
הרב הלל רחמני

)05-893/2(

14:00

הכל נשאר 
במשפחה

ד”ר חנה הנדלר
)05-176/2(

שיעור
תורת הרב קוק
הרב הלל רחמני

)05-932/2(

16:00
ספר דניאל

ד”ר רבקה רביב
)05-142/2(

סיפורי יעקב
ד”ר איילת סיידלר

)05-035/2(

18:00

חופה וקידושין
יסודות בנין הבית 
עפ”י טקס החופה

הרב אייל ורד
)05-317/2(

סדנת מאמינות 
וחוקרות 

ד”ר רבקה רביב

20:00

ראשיתחברותאבית מדרש לתושב”ע

סדר
סוגיות ביחסי ממון 

בין בני זוג
הרב דוד בס
)05-891/2(

מעגל החיים הנשי
על פי היהדות
ד”ר ציפי ריין
)05-626/2(

שיעור
סוגיות ביחסי ממון 

בין בני זוג
הרב דוד בס
)05-915/2(

חבורה בירושלמי
הרב ארי לנדא
)05-892/2(

להיות אדם, להיות 
זוג, להיות משפחה

ד”ר ציפי ריין
)05-628/2(

 שות”ים של
חכמי המזרח
ד”ר נעמה סט
)05-394/2(

לכל שבוע
הפרשה שלו

הרב ישראל סמט
)05-689/2(

גמרא
הרב מאיר 
ליכטנשטיין
)05-237/2(

חברותא
חיבורים עם
אורט לוד

הרב ארי לנדא
)05-894/2(

חבורה
צמיחה רוחנית 

באקדמיה
הרב אייל ורד
)05-895/2(

גמרא למתקדמות
הרב נחמיה טיילור

)05-250/2(

סמינריון מתיבתא
)05-090/1(

בית מדרש ערב
לתכנית ראשית

)05-644/2(



סמסטר א'
יום חמישי

סדרים ושיעורים

8:10

מדרש ואגדה 
סדנא

ד”ר תמר מאיר
)05-258/2(

פ”ש בעין הלכתית
 ד”ר מירב

)טובול( כהנא
)05-224/2(

סדר
עולמם של תנאים

יעל שלוסברג
)05-896/2(

10:00

הלכות שבת בעיון
 ד”ר מירב

)טובול( כהנא
)05-341/2(

ספר ויקרא
הרב מתניה ידיד

)05-102/2(

שיעור
עולמם של תנאים

יעל שלוסברג
)05-918/2(

12:00

סיפורי ר’ נחמן
הרב מיכי יוספי

)05-453/2(

יחסי אבות ובנים 
בתנ”ך

יעל שלוסברג
)05-197/2(

סדר
עיונים במפרשי 

התורה
ד”ר איילת סיידלר

)05-989/2(

14:00

 פרקי ליבה
בתורת הרב קוק
הרב מתניה ידיד

)05-540/2(

שיעור
עיונים במפרשי 

התורה
ד”ר איילת סיידלר

)05-920/2(

16:00

18:00

20:00

חותםדוקטורנטיותחברותא

8:45-9:15
שיעור פתיחה

סוגיות בהלכה 
ובאגדה 

הרב מתניה ידיד
)05-605/1(

חברותא
אתאל ליפשיץ
)05-897/2(

9:15-11:45
סדר

 סדנת מודעות
בין אישית 

ומעורבות חברתית
)05-602/1(

שיעור
 הרב ד”ר

מיכאל אברהם
 ד”ר מירב

)טובול( כהנא
)05-970/1(

חברותא
)05-899/2(



סמסטר ב'
יום ראשון

סדרים ושיעורים

8:10

פרקים במשנתו 
ההלכתית 
 של הרב

עובדיה יוסף
הרב אייל ורד
)05-383/3(

10:00

הלכה ומדע
הרב יעקב אריאל

)05-371/3(

נושאים בעבודת ה’
 ד”ר מירב

)טובול( כהנא
)05-518/3(

12:00

גמרא למתחילות
 הרב פרופ'

יצחק קראוס
)05-267/3(

חכמה וחסידות 
במשנת הרמח”ל 

דעת תבונות
הרב יהושע שפירא

)05-533/3(

14:00

ספר שופטים
הרב ארי לנדא
)05-106/3(

והאיש משה
 אסנת

ברוורמן שילה
)05-055/3(

 סדר
תושב”ע

חידוש מול מסורת
הרב ישראל סמט

)05-779/3(

16:00

להיות בינוני
פרקים נבחרים 

בספר התניא
הרב אייל ורד
)05-537/3(

להתחיל 
מ”בראשית”

הרב מתניה ידיד
)05-015/3(

שיעור
תושב”ע 

חידוש מול מסורת 
הרב ישראל סמט

)05-977/3(

18:00

הלכה, מצוקה 
אנושית, 
 מודרנה

ופרשנות הדין
הרב דוד בס
)05-391/3(

אתנחתא
 אסנת

ברוורמן שילה
)05-998/3(

20:00

בית מדרש ערב 
אנגלית 

הרב ארי לנדא
)05-085/3(

ראשיתחותם חברותא

חברותא
 ד”ר מירב

)טובול( כהנא
)05-774/3(

קרן תקוה
)05-555/1(

מהתנ”ך עד 
הפלמ”ח

 הרב פרופ'
יצחק קראוס
)05-686/3(

חברותא
תמר אריאל
)05-776/3(

עיון בראשית 
המלוכה בישראל 

 אסנת
ברוורמן שילה
)05-603/1(

גדולים מהחיים - 
על דמויות יהודיות 
הרב ישראל סמט

)05-681/39(

*קורס משלב סטודנטים 
בעלי צרכים מיוחדים

מסכת מכות 
בקיאות ועיון

הרב מתניה ידיד
)05-604/1(

חברותא
 הרב פרופ'

יצחק קראוס
)05-777/3(

חברותא 
הרב ארי לנדא 

)05-778/3(



סמסטר ב'
יום שני

סדרים ושיעורים

8:10

נשים במרחב 
הציבורי

 ד”ר מירב
)טובול( כהנא
)05-396/3(

הלכה למתקדמות
הרב אהרון כ”ץ

)05-545/3(

סדר
ימי שיבת ציון

ד”ר טובה גנזל
)05-780/3(

10:00

הלכות שבת
 הרב פרופ'

יצחק קראוס
)05-311/3(

שיעור
ימי שיבת ציון

ד”ר טובה גנזל 
)05-922/3(

12:00

ספר יחזקאל
ד”ר טובה גנזל 

)05-034/3(

אורות וכלים 
בעבודת ה’ 

 הרבנית
נעמי שפירא
)05-539/3(

 סדר
גמרא מתחילות

 ד”ר מירב
)טובול( כהנא
)05-782/3(

סדר
גמרא מתקדמות 
הרב מתניה ידיד

)05-783/3(

14:00

פותחים מדרש
יעל שלוסברג
)05-215/3(

תקשורת בין זוגית
 הרבנית

נעמי שפירא
)05-420/3(

 שיעור
גמרא מתחילות 

 ד”ר מירב
)טובול( כהנא
)05-925/3(

שיעור
גמרא מתקדמות 
הרב מתניה ידיד

)05-926/3(

16:00

מא”י למדינת 
ישראל

 הרב פרופ'
יצחק קראוס
)05-499/3(

שלמה המלך
יעל שלוסברג
)05-022/3(

18:00

הוראת משנה 
ומקורות תנאיים

הרב יהודה זולדן 
)05-211/3(

20:00
בית מדרש ערב
הרב מתניה ידיד

)05-087/3(

ראשיתהדרכת כלותחברותא

תקשורת בין זוגית
 הרבנית

נעמי שפירא
שנתי

)05-409/1(

חבורה
צמיחה רוחנית 

באקדמיה 
 מירב סויסה
)05-781/3(

היסודות ההלכתיים
בטהרת המשפחה
גב' בת שבע רוט

שנתי
)05-296/1(

הרצאות אורחים
)05-600/1(

בעקבות תורה 
שבעל פה

מירב סויסה
)05-663/3(

חברותא 
 מירב סויסה
)05-784/3(

*סוגיות בהגות 
ציונית דתית
מאיר רוט

)05-649/3(

* קורס משותף
לסטודנטים וסטודנטיות

חבורה
הלכות נידה
בת שבע רוט
)05-784/3(

חברותא 
מירב סויסה
)05-785/3(

חבורה
צמיחה רוחנית 

באקדמיה 
הרב מתניה ידיד

)05-786/3(



סמסטר ב'
יום שלישי

סדרים ושיעורים

8:10

רמב”ן על התורה 
 הרבנית

נחמה אריאל
)05-188/3(

 פרד”ס הגר”א
על ספר משלי

הרב פרופ' ריבלין
)05-193/3(

10:00

החפץ חיים
הרב שלמה שפר

)05-290/3(

 עיונים
בספר במדבר
לאה הימלפרב
)05-013/3(

סדר
סוגיות חברתיות 

אקטואליות
ד”ר נעמה סט
)05-788/3(

12:00

רש”ר הירש
לאה הימלפרב
)05-070/3(

הי”ד החזקה 
לרמב”ם 

הרב יובל שרלו 
)05-509/3(

שיעור
סוגיות חברתיות

אקטואליות
ד”ר נעמה סט
)05-935/3(

14:00

דמויות נשים 
 במקרא

לאור המדרש
יעל שלוסברג
)05-021/3(

אתיקה יהודית 
הרב יובל שרלו 

)05-343/3(

חברותא
)05-790/3(

16:00

משנת הרב 
סלוביציק
 הרב פרופ'

יצחק קראוס
)05-439/3(

שיר השירים 
הרב יובל שרלו 

)05-139/3(

סדר
פרקי אליהו
ואלישע 

אסנת
ברוורמן שילה
)05-791/3(

18:00

מן המקרא ועד 
ההלכה

הרב אייל ורד
)05-376/3(

שיעור
פרקי אליהו

ואלישע
אסנת

ברוורמן שילה
)05-929/3(

20:00
בית מדרש ערב

אסנת בוורמן שילה
)05-088/3(

ראשיתדוקטורנטיותבית מדרש חסידות

סדר - עיונים 
בספר התניא
 הרב פרופ'

יצחק קראוס
)05-787/3(

8:45-9:15
שיעור פתיחה

שיעור - עיונים 
בספר התניא
 הרב פרופ'

יצחק קראוס
)05-927/3(

9:15-11:45
סדר

פותחים תנ”ך
ספר שופטים
יעל שלוסברג
)05-688/3(

סדר - “ראשונים 
כמלאכים”

עיון בתורת הדורות 
הראשונים

של החסידות
ד”ר חנה הנדלר

)05-789/3(

שיעור
 הרב ד”ר

מיכאל אברהם
 ד”ר מירב

)טובול( כהנא
)05-970/1(

* מעגל השנה
ד”ר צוריאל ראשי

)05-665/3(

* קורס משותף
לסטודנטים וסטודנטיות

שיעור - “ראשונים 
כמלאכים”

עיון בתורת הדורות 
הראשונים

של החסידות
ד”ר חנה הנדלר

)05-928/3(
“כל הארה באה 

עמה הסתר”
עיון בפרשנות 
ה’שפת אמת’

לפרשיות השבוע
יעל שלוסברג
)05-145/3(

מעגל החיים: 
תחנות 

בחייו של אדם
הרב ישראל סמט

)05-669/3(



סמסטר ב'
יום רביעי

סדרים ושיעורים

8:10

 עיונים
במזמורי תהילים

 הרבנית
נעמי שפירא
)05-130/3(

עיונים בספר 
‘ליקוטי מוהר”ן’
הרב הלל רחמני

)05-543/3(

10:00

עיון תפילה
הרבנית

נעמי שפירא
)05-441/3(

גמרא למתחילות
ד”ר נעמה סט
)05-286/3(

12:00

במעגלי השנה
הרב ארי קאהן
)05-213/3(

דמויות מעולם 
החסידות

ד”ר חנה הנדלר
)05-497/3(

סדר
הרב קוק

הרב הלל רחמני
)05-794/3(

14:00

הכל נשאר 
במשפחה

ד”ר חנה הנדלר
)05-177/3(

שיעור
הרב קוק

הרב הלל רחמני
)05-933/3(

16:00

בעיות אמוניות 
בלימוד התנ”ך

ד”ר רבקה רביב
)05-140/3(

סיפורי יוסף
ד”ר איילת סיידלר

)05-135/3(

18:00

חופה וקידושין
יסודות בנין הבית 
עפ”י טקס החופה

הרב אייל ורד
)05-318/3(

סדנת מאמינות 
וחוקרות 

ד”ר רבקה רביב

20:00

ראשיתחברותאבית מדרש לתושב”ע

סדר
סוגיות ביחסי ממון 

בין בני זוג
הרב דוד בס
)05-792/3(

מעגל החיים הנשי 
על פי היהדות
ד”ר ציפי ריין
)05-627/3(

שיעור
סוגיות ביחסי ממון 

בין בני זוג
הרב דוד בס
)05-930/3(

חברותא
חבורה בירושלמי
הרב ארי לנדא
)05-793/3(

להיות אדם, להיות 
זוג, להיות משפחה

ד”ר ציפי ריין
)05-629/3(

שות”ים של
חכמי המזרח
ד”ר נעמה סט
)05-395/3(

לכל שבוע
הפרשה שלו

הרב ישראל סמט
)05-690/3(

גמרא
הרב מאיר 
ליכטנשטיין
)05-238/3(

חברותא
חיבורים עם אורט 

לוד
הרב ארי לנדא
)05-795/3(

חבורה
צמיחה רוחנית 

באקדמיה 
הרב אייל ורד
)05-796/3(

גמרא למתקדמות
הרב נחמיה טיילור

)05-251/3(

סמינריון מתיבתא
)05-090/1(

בית מדרש ערב
לתכנית ראשית

)05-645/3(



סמסטר ב'
יום חמישי

סדרים ושיעורים

8:10

מדרש ואגדה 
סדנא

ד”ר תמר מאיר
)05-259/3(

פ”ש בעין הלכתית
 ד”ר מירב

)טובול( כהנא
)05-226/3(

סדר
עולמם

של תנאים
יעל שלוסברג
)05-797/3(

10:00

הלכות שבת בעיון
ד”ר מירב

טובול כהנא
)05-342/3(

ספר ויקרא
הרב מתניה ידיד

)05-012/3(

שיעור
עולמם

של תנאים
יעל שלוסברג
)05-931/3(

12:00

סיפורי ר’ נחמן
הרב מיכי יוספי

)05-454/3(

יחסי אבות ובנים 
בתנ”ך

יעל שלוסברג
)05-198/3(

סדר
עיונים במפרשי 

התורה
ד”ר איילת סיידלר

)05-799/3(

14:00

פרקי ליבה
בתורת הרב קוק
הרב מתניה ידיד

)05-541/3(

שיעור
עיונים בפרשי 

התורה
ד”ר איילת סיידלר

)05-996/3(

16:00

18:00

20:00

חותםדוקטורנטיותחברותא

8:45-9:15
שיעור פתיחה

סוגיות בהלכה 
ובאגדה 

הרב מתניה ידיד
)05-605/1(

חברותא
אתאל ליפשיץ
)05-798/3(

9:15-11:45
סדר

 סדנת מודעות
בין אישית 

ומעורבות חברתית
)05-602/1(

ומעורבות חברתית

שיעור
 הרב ד”ר

מיכאל אברהם
 ד”ר מירב

)טובול( כהנא
)05-970/1(

חברותא
)05-800/3(



ראש המדרשה - ד״ר טובה גנזֿל
סגנית ראש המדרשה - ד”ר איילת סיידלר

רשימת המרצים במדרשה:

סגל מנהלי:
e תמר אריאל
e חגית ערמון
e זהבית פריד
e אילנה קליגר
e אתאל ליפשיץ - ספרנית

סגל הוראה ומנהלה

e הרב ד”ר מיכאל אברהם
e הרב ד”ר יהודה אלטשולר
e הרב יעקב אריאל
e הרבנית נחמה אריאל
e הרב עו”ד דוד בס
e ד”ר לאה הימלפרב
e הרב אריה הנדלר
e ד״ר חנה הנדלר
e הרב אייל ורד
e הרב ד”ר יהודה זולדן
e הרב נחמיה טיילור
e הרב מתניה ידיד
e ד״ר מירב )טובול( כהנא
e הרב מיכי יוספי
e הרב אהרון כ”ץ
e הרב מאיר ליכטנשטיין
e הרב ארי לנדא
e ד”ר תמר מאיר

e מירב סויסה
e ד”ר נעמה סט
e הרב ישראל סמט
e הרב ארי קאהן
e הרב פרופ’ יצחק קראוס
e ד”ר רבקה רביב
e בת שבע רוט
e הרב הלל רחמני
e פרופ’ יוסף ריבלין
e ד”ר ציפי ריין
e אסנת ברוורמן-שילה
e יעל שלוסברג
e הרב יהושע שפירא
e הרבנית נעמי שפירא
e הרב שלמה שפר
e הרב יובל שרלו

יום רביעייום שלישייום שנייום ראשון

8:00

ד״ר ציפי ריין 
מעגל החיים 
הנשי על פי 

היהדות

סמסטר א' 
)05-626/2( 
סמסטר ב' 
)05-627/3(

10:00

הרב פרופ' 
יצחק קראוס 
מהתנ"ך עד 

הפלמ"ח

סמסטר א' 
)05-685/2(
סמסטר ב' 
)05-686/3(

יעל שלוסברג 

סמסטר א'
פותחים תנ"ך: 
ספר יהושע  
)05-687/2(
סמסטר ב' 
פותחים תנ”ך:
ספר שופטים
)05-688/3(

ד״ר ציפי ריין
להיות אדם, 
להיות זוג, 

להיות משפחה

סמסטר א' 
)05-628/2(
סמסטר ב' 
)05-629/3(

12:00

הרב ישראל 
סמט

סמסטר א' 
 לכל אדם
יש סיפור

 )05-654/2(
סמסטר ב' 
על דמויות 

יהודיות גדולות
)05-681/3(

*קורס משלב סטודנטים 
בעלי צרכים מיוחדים

מירב סויסה 
בעקבות תורה 

שבעל-פה 

סמסטר א' 
)05-662/2(
סמסטר ב' 
)05-663/3(

ד״ר צוריאל 
ראשי

מעגל השנה 

סמסטר א'
)05-664/2(
סמסטר ב' 
)05-665/3(

*קורס משותף 
לסטודנטים וסטודנטיות

הרב ישראל 
סמט

לכל שבוע 
הפרשה שלו

סמסטר א' 
)05-689/2(
סמסטר ב' 
)05-690/3(

14:00

ד״ר מאיר רוט

סמסטר א' 
מודעות 

עצמית ומוסר 
באגדות חז"ל
)05-648/2(
סמסטר ב' 

סוגיות בהגות 
ציונית דתית
)05-649/3(

*קורס משותף 
לסטודנטים וסטודנטיות

אסנת  
ברוורמן-שילה
על הדבש 

ועל העוקץ - 
הכרת סידור 

התפילה

סמסטר א' 
בלבד

)05-680/2(

16:00

הרב ישראל סמט

סמסטר א' 
איך הכל 
התחיל?

עם ישראל 
והעולם המודרני
)05-666/2( 
סמסטר ב' 

מעגל החיים 
- תחנות בחייו 

של אדם
)05-669/3(

18:00

20:00

בית מדרש 
ערב 

סמסטר א' 
)05-644/2(
סמסטר ב' 
)05-645/3(

תכנית ראשית



לוח זמנים אקדמי לשנה”ל תשע”ז

יום ראשון, ה’ בחשון תשע”ז, 6.11.2016יום ראשון ללימודים
יום ראשון, א’ בכסלו תשע”ז, 25.12.2016חופשת חנוכה*

 צום י׳ בטבת
יום ראשון, י’ בטבת תשע”ז, 8.1.2016)אין לימודים(

יום אחרון ללימודים 
יום ראשון, ט’ בשבט תשע”ז, 5.2.2017בסמסטר א׳

חופשה בין 
הסמסטרים

מיום שני, י’ בשבט תשע”ז, 6.2.2017
עד יום שני, ט”ו באדר תשע”ז, 13.3.2017 )כולל(

יום ראשון ללימודים 
יום שלישי, ט”ז באדר תשע”ז, 14.3.2017בסמסטר ב׳

מיום רביעי, ט’ בניסן תשע”ז, 5.4.2017חופשת פסח
עד יום שלישי, כ”ב בניסן תשע”ז, 18.4.2017 )כולל(

יום רביעי, כ”ג בניסן תשע”ז, 19.4.2017חידוש הלימודים
יום הזיכרון ויום 

העצמאות )מוקדם(
מיום שני, ה’ באייר תשע”ז, 1.5.2017

עד יום שלישי, ו’ באייר תשע”ז, 2.5.2017 )כולל(
יום רביעי, כ”ח באייר תשע”ז, 24.5.2017חופשת יום ירושלים

מיום שלישי, ה’ בסיון תשע”ז, 30.5.2017חופשת חג שבועות
עד יום חמישי, ז’ בסיון תשע”ז, 1.6.2017 )כולל(

)ט.נ.( )משעה 14:00 ואילך(יום הסטודנט
יום רביעי, ד’ בתמוז תשע”ז, 28.6.2017יום אחרון ללימודים

יום ראשון ללימודים 
יום ראשון, ב’ בחשון תשע”ח, 22.10.2017בשנת תשע״ח

הערות
הספריות תהיינה סגורות כאשר מתקיימות עצרות זיכרון )יום השואה, 

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, עצרת זיכרון ליצחק רבין(.
 ,14:00-12:00 בשעות   ,25.10.2015 תשע”ו,  בחשון  י”ב  ראשון,  ביום 

תתקיים עצרת זיכרון ליצחק רבין. בשעות אלה לא יתקיימו לימודים.

* בשאר הימים בהם מדליקים נרות, ייפסקו הלימודים בשעה 16:00.
בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום רביעי, כ”ו בניסן תשע”ו,     

4.5.2016, ייפסקו הלימודים בשעה 18:00.  
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום חמישי, כ”ז בניסן תשע”ו, 5.5.2016, 
יתקיימו  לא  זיכרון. בשעות אלו  14:00-12:00, תתקיים עצרת  בשעות 

לימודים.
בין  לימודים  יתקיימו  לא   ,10.5.2016 תשע”ו,  באייר  ב’  שלישי,  ביום 
השעות 14:00-12:00, עקב קיום עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל. 

באותו היום יסתיימו הלימודים בשעה 18:00.

midrasha.biu.ac.il :הרשמה באתר האינטרנט
לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו

ימים א’, ג’, ד’ בשעות: 11:30-14:00
ימים ב’, ה’ בשעות: 09:00-11:00

בטלפון: 03-5318270
פקס: 03-7384025

biu.midrasha@gmail.com :דוא"ל

חפשו אותנו ב-
המדרשה אוניברסיטת בר-אילן


