
זמן לנשימה, זמן לנשמה
בית מדרש לנשים

חדש במדרשה בבר-אילן

שיעורי ערב 

הרב דוד בס - גיור - תיאוריה וחיי המעשה, מהמשנה 
והגמרא ועד למתרחש בימינו

יום א׳, אחת לשבוע, 21:45-20:15. מפגש ראשון יז אדר )4.3(.
אכיפת גירושין וכפיית גט בגמרא ובפוסקים, תוך דגש על הבנת 

דרכי המחשבה ההלכתית

הרבנית נעמי שפירא - קדושת האינטימיות )מיועד לנשואות בלבד(
יום ב׳, אחת לשבועיים, 21:30-20:00. מפגש ראשון יח אדר )5.3(, 

רשימת תאריכים מפורטת תינתן במפגש.
מרכזיותה של האישה בזוגיות, באינטימיות ובהצמחת הדמות 

הנשית בבית ובמשפחה

אסנת ברוורמן שילה - עיון חדש בהגותו של הרב סולובייצ’יק
יום ג׳, אחת לשבועיים, 21:30-20:30. מפגש ראשון יט אדר )6.3(, 

רשימת תאריכים מפורטת תינתן במפגש.
מפגש עם שאלות הנצח על הטוב ועל הרע, על גורל ועל ייעוד 

ועל דפיקת הדוד בספר “קול דודי דופק” 

שיעורי בוקר

יעל שלוסברג - פותחים מדרש
יום ב’ 10:00

עיון בשאלות הפילוסופיות והמוסריות הטמונות במדרש ובשפתו, 
והיכרות עם חשיבתו היצירתית והמאתגרת

הרב יובל שרלו - פולמוסים בציונות הדתית
יום ב’ 12:00

עיון מעמיק ביסודות ההלכתיים והרעיוניים המצויים בבסיס 
המחלוקות התורניות הרווחות בעולמה של הציונות הדתית 

אסנת ברוורמן שילה - פרקי דוד
יום ב’ 14:00

נשיאת עיניים אל על והתבוננות מעמיקה אל תהומות הנפש 
והמעשה האנושי, בפרקי דוד מלכא משיחא 

) )שנתי י  קורס הדרכת כלות בימי שנ
הרבנית נעמי שפירא - תקשורת בין זוגית

9:30-8:00
גב’ בת שבע רוט - היסודות ההלכתיים

של טהרת המשפחה || 11:30-10:00
מרצים אורחים || 13:30-12:00

• עמידה בדרישות התכנית מקנה תעודת מדריכת כלות

בית מדרש לחסידות* בימי שלישי
מעיין הנדלר - ספר התניא סדר ושיעור

11:30-8:00
ד”ר חנה הנדלר - תורת החסידות בדורות הראשונים 

15:30-12:00
מרצים אורחים || 17:30-16:00

*בשיתוף הקתדרה לחקר החסידות באוניברסיטת בר-אילן

לגדול בתורה, לגדול באקדמיה

המכון הגבוה לתורה ע״ש לודביג ואריקה יסלזון

לפרטים ולהרשמה באתר המדרשה:
midrasha.biu.ac.il

או צרו קשר: 03-531-8608/270,
biu.midrasha@gmail.com

ך ת ר י ח ב ם - ל י ש נ ם ל י י ד ו ח י ר י ק ו ב ב ו ר י ע ר ו ע י ן ש ו ו ג מ

הצטרפי

לעשרות נשים 

שכבר נהנות 

משיעורים 
מרתקים


