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לזכרה של
אתאל ליפשיץ ע"ה

אלול במדרשה
י"ב אלול תשע"ז - ז' תשרי תשע"ח

ובצאתי
לקראתך
לקראתי
מצאתיך

תכנית אלול
מסלול תורה שבעל פה

במקביל לתכנית אלול,ֿ
מציעה המדרשה מסלול נוסף בתושבע"פ

הכולל לימוד בעיון של פרק שמיני במסכת יומא 
בהנחיית הרב נחמיה טיילור

ימים ב'-ד'
9:30-8:45 - שיעור
ארוחת בוקר קלה
12:00-9:45 סדר
)סה"כ 11 בקרים(

המסלול מיועד לבעלות רקע מוקדם בתלמוד
קבלה לאחר ראיון 

עלות התכנית:
200 ש"ח והיא מעניקה חצי נ"ז

)ניתן להשלים לנקודת זכות בשיעורים מן התכנית הרגילה(

למשתתפות בכל ימי התכנית
מלגה ע"ס 1,200 ש"ח

אלול תשע"ז
במדרשה

ארבעה עשר ימים של
לימוד והתעוררות לקראת הימים הנוראים.

מוזמנות
תלמידות המדרשה,

סטודנטיות, בוגרות שירות לאומי
ומסיימות שירות צבאי, חברות, אימהות,

שכנות וכל החפצות
לפתוח את שערי הלב והדעת...

ניתן להצטרף ליום, לשיעור, או לתכנית כולה.

השתתפות מלאה בתכנית )42 שיעורים(
מקנה 1.5 נקודות זכות.

השתתפות ב-28 שיעורים מקנה
נקודת זכות אחת.

השתתפות ב-14 שיעורים
מקנה חצי נקודת זכות.

דמי השתתפות מסובסדים
 

לסטודנטיות חדשות וותיקות ולבוגרות שירות
300 ש"ח לתכנית מלאה

150 ש"ח לחצי תכנית )עד 28 שיעורים(
25 ש"ח ליום

לשומעות חפשיות
400 ₪ לתכנית מלאה

100 ₪ לשבוע
40 ₪ ליום

יום לימוד שומעות חפשיות כ"ב אלול, 13.9
הסדנאות והסיור לסטודנטיות בלבד

נא להביא תנ"ך לכל השיעורים

יום לימוד נשים
רביעי, כ"ב אלול 13.9

10:00-9:00
"אל הנער הזה התפללתי"

יעל שלוסברג

11:30-10:15
לפני ולפנים: אחת בשנה בקודש הקודשים 

ד"ר מירב )טובול( כהנא

12:45-11:45
מזמורי תשובה בספר תהילים

ד"ר איילת סיידלר

12:45-13:15
ארוחת צהריים

15:00-13:15
"תוכו כברו" - סדנה

תוכו כברו הוא אתר אינטרנט
המציע לקראת כל חג או אירוע
רעיונות, מקורות ונושאים לדיון,

ובעקבותיהם, אפשרויות עיצוב של שולחן החג
והפעלות בני המשפחה ברמות שונות. 

שומעות חפשיות בשנת תשע"ז
פטורות מתשלום ביום זה

יום חמישי, כ"ג אלול, 14.9
ליל סליחות ופיוטים

בצפת העתיקה
משקיעה לזריחה
שעת יציאה 21:00

עלות הסיור: 40 ש"ח
ההרשמה לתכנית דרך אתר המדרשה

http://midrasha.biu.ac.il
נשמח בבואכן! נא הקדמנה להרשם! 

חדש!

לפרטים נוספים:
טל. 03-5318270, 03-5317463



תשובה

תפילה

יום כיפור וסוכות

רביעי ט"ו אלול 6.9שלישי י"ד אלול 5.9  שני י"ג אלול 4.9

תשובה קדמה לעולם09:00-10:30
הרב יעקב אריאלהרבנית נעמי שפירא

דוד המלך מקיים
עולה של תשובה
הרב אהרון כץ

תשובת יונה10:45-12:15
ד"ר איילת סיידלר

האם ננעלו שערי תשובה 
בפני משה?

ד"ר לאה הימפלרב
נשים נפגשות בניגון

אילנה ברוך

ארוחת צהריםארוחת צהריםארוחת צהרים12:15-12:45

קול הדממה12:45-14:15
אפרים חולמיאנסקי

התשובה במשנתו
של הרב סולוביציק
הרב שלמה שפר

מעלה - מדרש קולנוע

 ראשון י"ב אלול 3.9

בין שיבה לתשובה12:00-13:30
ד"ר טובה גנזל

ארוחת צהרים13:30-14:00

14:00-15:30
יש קונה עולמו
בשעה אחת
יעל שלוסברג

15:45-17:15
"עת רצון להיפתח"

בשיחה ובניגון
הרב אייל ורד

עשרת ימי תשובה17:30-19:00
הרב ארי קאהן

19:30-21:00
"הטוב הרע והמכוער"

על התשובה באגדות חז"ל
ד"ר תמר מאיר

רביעי כ"ב אלול 13.9שלישי כ"א אלול 12.9  שני כ' אלול 11.9

09:00-10:30
ברכות השחר ותשובה - 

התחדשות
הרב שמעון גולן

תפילת שמונה עשרה: 
תכנים, רעיונות והלכות
הרב פרופ' בן ציון רוזנפלד

תקיעת שופר
הרב דוד בס

10:45-12:15
כוחן של תפילות לא 
ממוסדות בסיפור 

החסידי
ד"ר חנה הנדלר

מר אליעזר יסלזון
עבודת הנפש

בתפילת יום הכיפורים
הרב ארי לנדא

ארוחת צהריםארוחת צהריםארוחת צהרים12:15-12:45

12:45-14:15
"תפילה לעני כי יעטוף
ולפני ה' ישפוך שיחו"

בת שבע רוט
מעלה - מדרש קולנוע

"דרכים למקום"
על כמה מדרכי
התפילה לה'

הרב הלל רחמני

צדק וצדקה
שלישי כ"ח אלול  שלישי כ"ח אלול 19.9 שני כ"ז אלול 18.9

19.9

הצוותא הצדקה והצבור09:00-10:30
הרב ד"ר יהודה אלטשולר

צדק חברתי
פרופ' חפציבה ליפשיץ

לשנה טובה
תכתבו ותחתמו

10:45-12:15
"ושמרו דרך ה' לעשות

צדקה ומשפט"
מירב סויסה

הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ
נשיא האוניברסיטה

ארוחת צהריםארוחת צהרים12:15-12:45

בין צדק לצדקה12:45-14:15
הרב יובל שרלו

"בת מלך"
צילית יעקובסון

 ראשון כ"ו אלול 17.9

האהבה והצדק מי מהם גובר?12:00-13:30
הרב ישראל סמט

ארוחת צהרים13:30-14:00

"תצא נפשי עליך"14:00-15:30
ד"ר נעמה סט

15:45-17:15
על צדק משפט וצדקה

בספר הזוהר
ד"ר שפרה אסולין

תשובה וצדקה בספר יונה17:30-19:00
הרב ד"ר יהודה זולדן

התוועדות עם הרב יאיר כלב19:30-21:00

רביעי ז' תשרי 27.9 שלישי ו' תשרי 26.9 שני ה' תשרי 25.9

למהלך חגי תשרי09:00-10:30
הרב פרופ' יצחק קראוס

פרשת התשובה בתורה
הרב נחמיה טיילור

ארבעה מינים
אסנת ברוורמן-שילה

10:45-12:15
כבוד הרב

הראשי לישראל
הרב דוד ברוך לאו שליט"א

וימינו תחבקני
ד"ר מירב )טובול( 

כהנא

"ולבבו יבין" -
תשובת הלב

הרב מתניה ידיד

ארוחת צהריםארוחת צהריםארוחת צהרים12:15-12:45

עוז 12:45-14:1577
תת אלוף אביגדור קהלני

אמונה לא מוכרים
יוצאים בניגוןפנינה בן חיים

 ראשון ד' תשרי 24.9

צום גדליה

"גָּלְמִי רָאוּ עֵינֶיךָ וְעַל ־סִפְרְךָ כֻּלָּם יִכָּתֵבו
 יָמִים יֻצָּרוּ ולא וְלֹו אֶחָד בָּהֶם"

)תהלים פרק קלט(

...כל יום הוא יצירה בפני עצמו,
 ולו א' בהם, זה יום הכיפורים כשפרש"י שם

שהוא תענית שמחיה כל הימים,

 כי יום הכיפורים הוא כללות כל הימים...

)ליקוטי מוהר"ן תורה קעט(

ערב חנוכת בית המדרש אוהל שרה במדרשה, ביום שלישי ו' תשרי 26.9, בשעה 19:00

 ראשון י"ט אלול 10.9

איך מתפללים בלב פתוח?12:00-13:30
הרב יהושע שפירא

ארוחת צהרים13:30-14:00

אישה כחזנית14:00-15:30
פרופ' אריה פרימר

15:45-17:15
תובנות להתחדשות
לקראת ראש השנה

הרב מיכי יוספי

סדנת כתיבה17:30-19:00
שרה אליאש

"שופרות"
על מעמד הר סיני
הרב דניאל שילה

סדנת מחול19:30-21:00
מעיין דיטש

סדנת כתיבה
מירי וסטרייך


