
יום השעהיום דשעהיום גשעהיום בשעהיום אשעה

12.06.14סיון ' יד11.06.14סיון ' יג10.06.14סיון ' יב09.06.14סיון ' יא08.06.14סיון ' י

מועדי ישראלמועדי נשיםי על התורה"פירוש רשהלכות שבתבין אדם לבוראו 

ל"בעיני חז

08:1010:0008:1008:1008:10

(05-217/3)(05-316/3)(05-174/3)(05-308/3)(05-320/3)

ב' סמסב' סמסב' סמסב' סמסב' סמס

צ קריגר"הרב בהרב שמעון גולןהרבנית נחמה אריאל הרב שמעון גולןהרב ארי לנדא

איש ואישה צוהר לתורת החסידותבין ישראל לעמיםעיון תפילהיסודות האמונה לאור

בספר בראשיתספר בראשית

12:0010:0008:1008:1008:10
(05-415/3)(05-441/3)(05-322/3(05-424/3)(05-023/3)

ב' סמסב' סמסב' סמסב' סמסב' סמס

יעל שלוסברג' הגבהרב הלל רחמניהרב שמעון גולןהרבנית נעמי שפיראהרב יובל שרלו

מדרש ואגדהאכיפת גירושיןתורה עם וארץ במשנת בעל אליהו סנגורן של ישראלעולמן ההלכתי והרוחני
סדנאב"והנצי"  משך חכמה"   השל נשים

12:0008:1012:0008:1010:00

(05 -346/3)(05-024/3)(05-465/3)(05-821/3)(05-259/3)

ב' סמסב' סמסב'  סמסב' סמסב ' סמס

ר תמר מאיר"דהרב דוד בסהרב משה פטרוןיעל שלוסברג' גבכהנא (טובול)ר מירב "ד

"אורות: "ה קוק"הראיהיבטים הסטוריים להאמין ולחקורתקשורת בין זוגיתספר ירמיהו

ה"במשנת הראילרווקות

16:0014:0016:0012:0012:00

(05-118/3)(05-420/3)(05-338/3)(05-482/3)(05-3387/3)

ב' סמסב' סמסב ' סמסב' סמסב' סמס

הרב יהושע שפיראהרב משה פטרוןהרב דוד סתיוהרבנית נעמי שפיראהרב יובל שרלו

מגילת רותספרי תרי עשר בראין"תורת המידות בחספר במדברפרקי אברהם

הפרשנות הקדומה

16:0014:0016:0012:0012:00

(05-080/3)(05-103/3)(05-422/3)(05-133/3)(05-126/3)

ב' סמסב' סמסב' סמסב' סמסב' סמס

צ קריגר"הרב בר מירי כהנא"דנועה איתם' גבר לאה הימלפרב"דשילה-אסנת ברוורמן

על הלכות שהצנעה יפה להןעיונים בפרשהסוגיות במסכת ברכותסוגיות אקטואליות נושאים בהתפתחות אישית

מתיבתא  בתלמודי תורת החסידות"עפ

16:0016:0012:0016:0016:00

(05-495/3)(05-209/3)(05-950/3)(05-092/3)(05-300/3)

ב' סמסב' סמסב' סמסב' סמסב' סמס

ר טובה גנזל"דשילה-אסנת ברוורמןכהנא (טובול)ר מירב "דמירב סויסה' גבהרב מיכי יוספי

אבני בנין בחינוך"יש לך כנפי רוח"סוגיות בענייני חברה ורווחהפ"מבוא לתושבע
קורס בהתכתבות

18:00(05-264/1)18:00(05-328/3)12:00(05-426/3)20:00(05-435/3)

ב' סמסב' סמסב' סמסשנתי

                   הרב אייל ורדהרבנית נעמי שפיראר יהודה זולדן"הרב דר יהודה זולדן"הרב ד

פרקים במחשבה היהודיתחזקת הבתיםבית מדרשבית מדרש ערב

מסכת בבא בתרא

18:00(05-911/3)18:00(05-915/3)12:00(05-954/3)12:00(05-951/3)

ב' סמסב' סמסב' סמסב' במס

הרב הלל רחמניהרב מתניה ידידמירב סויסה' גבשילה-אסנת ברוורמן' גב

דמויות מעולם החסידותתקשורת בין זוגיתדמותו של הנביא

נשואות

14:0008:1016:00

(05-080/3)(05-409/1)(05-497/3)

ב' סמסשנתיב' סמס
ר חנה הנדלר"דהרבנית נעמי שפיראשילה- אסנת ברוורמן

תרבות ותקשורת בעין יהודית

היסודות ההלכתיים

(05-339/3)16:00בטהרת המשפחה10:00

ב' סמס(05-296/1)

הרב דוד סתיושנתי

בת שבע רוט' הגב

בית מדרש ערב

18:00(05-937/3)

ב' סמס

שילה-אסנת ברוורמן ' הגב

דף יומי מקוון

20:00(05-266/3)

ב' סמס

הרב מתניה ידיד

המדרשה 
ד"תשע' סמסטר ב- לוח בחינות

(12.6)סיון ' עד יום חמישי יד (8.6)סיון '  שבוע ראשון לבחינות  מיום ראשון י



יום השעהיום דשעהיום גשעהיום בשעהיום אשעה

19.06.14סיון ' כא18.06.14סיון ' כ17.06.14סיון ' יט16.06.14סיון ' יח15.06.14סיון ' יז

תפילות וזמירות,פיוטיםהפרשנות החסידית לתורההלכות תפילה וברכות"חלק"ם לפרק "הקדמות הרמבהלכה ואמונה

בחיים המודרניים

10:0012:0010:0010:0012:00

(05-354/3)(05-349/3)(05-306/3)(05-181/3)(05-207/3)

ב' סמסב' סמסב' סמסב' סמסב' סמס

ר תמר מאיר"דהרב משה פטרוןהרב משה פטרוןהרב שמעון גולןהרב יעקב אריאל

חכמים לדורם ולדורותסוגיות במסכתל"עיון בכתבי המהרהרב קוק ומצוות שבין אדם לחברוסוגיות יסוד באמונה

בבא מציעא

10:0012:0010:0010:0010:00

(05-443/3)(05-486/3)(05-448/3)(05-269/3)(05-220/3)

ב' סמסב' סמסב' סמסב' סמסב' סמס

יעל שלוסברג' גבהרב שמעון גולןהרב שמעון גולןצ רוזנפלד"ב' הרב פרופהרב ארי לנדא

יונה ונביאי תקופתוסוגיות הלכתיותנחמן מברסלב' תורת רספר שמואלתורת המחלוקת

במפגש עם מצוקה 

14:00                     אנושית10:0010:00(05-108/3)14:0012:00

(05-125/3)(05-823/3)(05-403/3)ב' סמס(05-230/3)

ב' סמסב' סמסב' סמסר לאה הימלפרב"דב' סמס

צ קריגר"הרב בהרב דוד בסהרבנית נעמי שפיראהרב יובל שרלו

סוגיות אקטואליותפ חידוש מול מסורת"תושבעמזמורי תהיליםעולמם של תנאיםך"מבוא לתנ
בהלכהקורס בהתכתבות

12:0014:0014:0010:0010:00  

(05-171/1)(05-278/3)(05-127/3)(05-246/3)(05-947/3)

ב' סמסב' סמסב' סמסב' סמסשנתי
ר טובה גנזל"דהרב ישראל סמטר איילת סיידלר"דיעל שלוסברג' גבר רבקה רביב"ד

-פותחים מדרש     פרשת שבוע בעין תודעת הקיוםעזרא ונחמיה

  משל למה הדבר דומה  הלכתיתוהתפתחות הכרתית

12:0012:0014:0012:00

(05-141/3)(05-517/3)(05-226/3)(05-215/3)

ב' סמסב' סמסב' סמס'סמס ב

יעל שלוסברג' גבכהנא (טובול)ר מירב "דהרב מיכי יוספיר רבקה רביב"ד

גישות פסיקה'חבורה בעבודת הבין עצמה לענוההלכות שמיטה

סדנאיק'ד סולוביצ"בהגותו של הרי

18:0016:0020:0014:00

(05-329/3)(05-514/3)(05431/1)(05-352/3)

ב' סמסשנתיב' סמסב' סמס

הרב דוד סתיוכהנא (טובול)ר מירב "דר סמדר שרלו"דר יהודה זולדן"הרב ד

 ספר דברי הימיםסיפור חיים- החופה ספר משלימבוא למחשבת ישראל

קורס בהתכתבות

16:0016:0014:00

16:00(05-510/3)(05-190/3)(05-318/3)(05-091/3)

ב'    סמסב' סמסב' סמסשנתי
ר מירי כהנא"      דהרב ישראל סמטהרב אריה שטרןהרב יובל שרלו

כשמקרא וספרות נפגשיםעל מוסר ותורהסוגיות אקטואליות בתלמודזמן ומועד בהלכה
בית מדרש ערבקורס בהתכתבות

12:00

(05-303/1)18:00(05-209/3)18:00(05-522/3)14:00(05-065/3)

ב' סמסב' סמסב' סמסשנתי

ר חנה הנדלר"דהרב דוד סתיומירב סויסה' גבכהנא (טובול)ר מירב "ד

נשים בפרשת דרכיםבית מדרש ערב

18:0018:00

(05-919/3)(05-521/3)

ב' סמסב' סמס

הרב אייל ורדנועה איתם' גב

ספר הכוזרי

12:00(05-413/3)

ב' סמס

הרב דניאל מילר

(19.6)סיון ' עד יום חמישי כא (15.6)סיון '  שבוע שני לבחינות  מיום ראשון יז


