
חברותות      סדרים ושיעורים

∞∏∫±∞±∞∫∞∞±≤∫∞∞±¥∫∞∞±∂∫∞∞±∏∫∞∞≤∞∫∞∞

ßיום א
חבורה

הרב אייל ורד

סדר גמרא 
מתחילות

ד“ר מירב טובול 
כהנא 

סדר גמרא 
מתקדמות

הרב פרופ‘ יצחק 
קראוס

שיעור גמרא 
מתחילות

ד“ר מירב טובול 
כהנא

שיעור גמרא 
מתקדמות

הרב פרופ‘ יצחק 
קראוס

סדר בעקבות דוד

אסנת ברוורמן 
שילה

שיעור בעקבות דוד

אסנת ברוורמן 
שילה

חברותא

הרב ארי לנדא

בית מדרש ערב 
מעורב

הנחייה בכתיבה

הרב יהודה זולדן

חברותא

אסנת ברוורמן 
שילה

חברותא

הרב ארי לנדא

ßיום ב

סדר פותחים 
מדרש

גבß יעל שלוסברג

שיעור פותחים 
מדרש

גבß יעל שלוסברג
חברותא

גבß מירב סויסה

סדר גמרא בקיאות

הרב מתניה ידיד

שיעור גמרא 
בקיאות

הרב מתניה ידיד
חברותא

הרב מתניה ידיד

בית מדרש ערב 
מעורב

הרב מתניה ידיד חברותא

גבß מירב סויסה

חברותא

גב‘ בת שבע רוט

הלכות נידה לנשואות

חברותא

גבß מירב סויסה

ßיום ג

סדר עיון תפילה

הרבנית נעמי 
שפירא

שיעור עיון תפילה

הרבנית נעמי 
שפירא

חברותא
הרב מתניה ידיד

חברותא

הרב מתניה ידיד

חברותא

הרב מתניה ידיד

שיעור גמרא 
מתקדמות

הרב נחמיה טיילור
בית מדרש ערב 

מעורב

הרב פרופ‘
יצחק קראוס חברותא

ד“ר מירב טובול 
כהנא

חברותא

הרב אייל ורד

ßיום ד
חברותא

הרב ארי לנדא

סדר תורת
הרב קוק

 הרב הלל רחמני

שיעור תורת
הרב קוק

הרב הלל רחמני

סדר תושב“ע
חידוש מול מסורת

הרב ישראל סמט

שיעור תושב“ע
חידוש מול מסורת

חברותאהרב ישראל סמט

אסנת ברוורמן 
שילה

בית מדרש ערב
תנועת הבוגרים 

בנ“ע חברותא

גבß אתאל ליפשיץ
חברותא

הרב אייל ורד

ßיום ה

סדר הלכה ומודרנה

ד“ר טובה גנזל

שיעור הלכה 
ומודרנה

ד“ר טובה גנזל

סדר סיפורי האבות

ד“ר איילת סיידלר

שיעור סיפורי 
האבות

הערה∫ ניתן ללמוד בחברותא בבית המדרשד“ר איילת סיידלר

גם בכל שעה בה מתקיים סדר
חברותא

הרב ארי לנדא

חברותא

הרב ארי לנדא
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שיעורים רגילים      חברותות      סדרים ושיעורים     תכנית ראשית 

דוקטורנטיות     קורסים בהתכתבות     ™ קורס למתקדמות     

קורסים 
בהתכתבות

ßיום א

מבוא לתנ“ך

ד“ר רבקה רביב
®∞µ≠±∑±Ø±© שנתי

דוקטורנטיות

הרב ד“ר 
מיכאל אברהם
®∞µ≠π∑∞Ø±©

חבורה

הרב אייל ורד
®∞µ≠∏≥∞Ø∞≤©

ספר קהלת

הרב ארי לנדא
®∞µ≠±≥∂Ø≤©

∞∏∫±∞

מבוא לתושבע“פ

הרב ד“ר
יהודה זולדן

®∞µ≠≤∂¥Ø±© שנתי

תולדות עם 
עולם

הרב ד“ר יהודה 
אלטשולר

®∞µ≠∂±µØ∞≤©

סדר גמרא
מתקדמות™

הרב פרופ‘ יצחק 
קראוס

®∞µ≠π∞∏Ø∞≤©

שיעור גמרא 
מתקדמות™

הרב פרופ‘ יצחק 
קראוס

®∞µ≠π∞πØ∞≤©

סדר גמרא 
מתחילות

ד“ר מירב 
©טובול® כהנא
®∞µ≠π∞≥Ø∞≤©

שיעור גמרא 
מתחילות

ד“ר מירב 
©טובול® כהנא
®∞µ≠π∞∂Ø∞≤©

ספר דניאל

ד“ר רבקה רביב
®∞µ≠±¥≤Ø≤©

החקלאות 
המודרנית 
והשמיטה

הרב יעקב אריאל
®∞µ≠≥¥¥Ø∞≤©

±∞∫∞∞

מבוא למחשבת 
ישראל

הרב יובל שרלו
®∞µ≠µ±∞Ø±© שנתי

חברותא

אסנת ברוורמן 
שילה

®∞µ≠∏≥≤Ø∞≤©

רß נחמן

הרב מיכי יוספי
®∞µ≠¥µ≥Ø∞≤©

שיר השירים
פשט ותרגום

הרב יובל שרלו
®∞µ≠±≥πØ∞≤©

±≤∫∞∞

זמן ומועד בהלכה

ד“ר מירב
©טובול® כהנא

®∞µ≠≥∞≥Ø±© שנתי

סדר בעקבות 
דוד

אסנת ברוורמן 
שילה

®∞µ≠π±∞Ø∞≤©

שיעור בעקבות 
דוד

אסנת ברוורמן 
שילה

®∞µ≠π±≤Ø∞≤©

הורים וילדים
בעין הלכתית™

ד“ר מירב ©טובול® 
כהנא

®∞µ≠≥¥∞Ø∞≤©

מבוא לספרות 
השו“ת

הרב יובל שרלו
®∞µ≠≥≤∂Ø∞≤©

±¥∫∞∞

חברותא

הרב ארי לנדא
®∞µ≠∏≥¥Ø∞≤©

תודעת הקיום
והתפתחות 

הכרתית

הרב מיכי יוספי
®∞µ≠µ±∂Ø≤©

אתיקה יהודית™

הרב יובל שרלו
®∞µ≠≥≥≥Ø≤©

±∂∫∞∞

חברותא

הרב ארי לנדא
®∞µ≠∏≥∂Ø∞≤©

טקס הקידושין™

הרב דוד בס
®∞µ≠∏∞∏Ø≤©

מקורות התושב“ע

הרב ד“ר יהודה 
®∞µ≠≤≥µØ∞≤© זולדן

±∏∫∞∞

בית מדרש ערב  
הנחייה בכתיבה

הרב ד“ר יהודה 
זולדן

®∞µ≠∏≥∏Ø∞≤©

≤∞∫∞∞

תיאור מפורט של הקורסים
מופיע באתר המדרשה
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תכנית
להדרכת כלות

ßיום ב

תקשורת בין זוגית
©נשואות®

הרבנית נעמי 
שפירא

®∞µ≠¥∞πØ±©

קרן תקוה
להיות אזרח 
יהודי בישראל

®∞µ≠µµµØ±©
ד“ר טובה גנזל

הקדמות הרמב“ם
לפרוש המשנה

הרב שמעון גולן
®∞µ≠≥¥∏Ø≤©

סדר פותחים 
מדרש

גב‘ יעל שלוסברג
®∞µ≠π≥∂Ø∞≤©

שיעור פותחים 
מדרש

גב‘ יעל שלוסברג
®∞µ≠π¥∂Ø∞≤©

∞∏∫±∞

היסודות 
ההלכתיים

בטהרת המשפחה

גב‘ בת שבע רוט
שנתי

®∞µ≠≤π∂Ø±©

פותחים שבוע

הרב ד“ר יהודה 
אלטשולר

®∞µ≠∂µ≤Ø≤©

חברותא

גב‘ מירב סויסה
®∞µ≠∏¥∞Ø∞≤©

הפרשנות 
החסידית לתורה

הרב משה פטרון
®∞µ≠±∏≥Ø≤©

תורת רß נחמן 
מברסלב

הרבנית נעמי 
שפירא

®∞µ≠¥∞µØ≤©

סוגיות במסכת 
סוכה

הרב שמעון גולן
®∞µ≠≤¥∑Ø∞≤©

±∞∫∞∞

הרצאות אורחים

®∞µ≠∂∞∞Ø±©

לקום מחר 
בבוקר

הרב ישראל 
סמט

®∞µ≠∂µ∂Ø≤©

חברותא

גב‘ מירב סויסה
®∞µ≠∏¥≤Ø∞≤©

גישת הרש“ר 
הירש למקרא 

ופרשנותו

ד“ר לאה 
הימלפרב

®∞µ≠∞∑∞Ø≤©

הלכות תפילה 
וברכות

הרב משה פטרון
®∞µ≠≥∞µØ≤©

±≤∫∞∞

יש לי יום יום 
חג

הרב ישראל 
סמט

®∞µ≠∂≤≤Ø∞≤©

תורת הרב קוק

הרב פרופ‘ 
רוזנפלד

®∞µ≠¥∏≥Ø∞≤©

תקשורת בין 
זוגית

הרבנית נעמי 
שפירא

®∞µ≠¥∞∑Ø≤©

הנס במקרא 
ובפרשנות

ד“ר לאה 
הימלפרב

®∞µ≠±¥¥Ø≤©

סדר גמרא 
בקיאות

הרב מתניה ידיד
®∞µ≠π¥≥Ø∞≤©

שיעור גמרא 
בקיאות

הרב מתניה ידיד
®∞µ≠π¥∏Ø∞≤©

±¥∫∞∞

מא“י למדינת 
ישראל

הרב פרופ‘ יצחק 
קראוס

®∞µ≠¥π∏Ø≤©

חברותא

גב‘ מירב סויסה
®∞µ≠∏¥¥Ø∞≤©

תורה ומדע

הרב ישראל סמט
®∞µ≠≥¥∑Ø∞≤©

±∂∫∞∞

היחיד והיחד 
בעיני חז“ל

גב‘ מירב סויסה
®∞µ≠∂≤¥Ø∞≤©

חברותא

הרב מתניה ידיד
®∞µ≠∏¥∂Ø∞≤©

מדרשי חז“ל 
סדנה

ד“ר תמר מאיר
®∞µ≠≤≥≥Ø∞≤©

±∏∫∞∞

בית מדרש ערב 
מעורב 

הרב מתניה ידיד
®∞µ≠∏¥∏Ø∞≤©

≤∞∫∞∞

שיעורים רגילים      חברותות

תכנית ראשית      סדרים ושיעורים       שיתופי פעולה

תיאור מפורט של הקורסים
מופיע באתר המדרשה

8



ßיום ג

דוקטורנטיות

הרב ד“ר מיכאל 
אברהם

הרב שמעון גולן
®∞µ≠π∑∞Ø±©

מעגל החיים הנשי 
עפ“י היהדות

ד“ר ציפי ריין
®∞µ≠∂≤∂Ø∞≤©

סדר עיון תפילה

הרבנית נעמי 
שפירא

®∞µ≠πµ≤Ø∞≤©

שיעור עיון תפילה

הרבנית נעמי 
שפירא

®∞µ≠πµ≥Ø∞≤©

סוגיות בנביאים 
ראשונים

הרבנית נחמה 
אריאל

®∞µ≠±µ≤Ø≤©

∞∏∫±∞

להיות אדם¨ להיות 
זוג¨ להיות משפחה

ד“ר ציפי ריין
®∞µ≠∂≤∏Ø∞≤©

חברותא 

ד“ר מירב ©טובול® 
כהנא

®∞µ≠∏µ∞Ø∞≤©

הלכות כשרות הבית

הרב שמעון גולן
®∞µ≠≥±∞Ø∞≤©

תורה עם וארץ 
במשנת בעל 

ה“משך חכמה“ 
והנצי“ב

הרב משה פטרון
®∞µ≠¥∂¥Ø≤©

±∞∫∞∞

חברותא
חיבורים∫

אורט לוד במדרשה

הרב מתניה ידיד
®∞µ≠∏µ≤Ø∞≤©

עולמן ההלכתי 
והרוחני של נשים

ד“ר מירב ©טובול® 
כהנא

®∞µ≠≥¥µØ≤©

 Parashat
 Hashavua

 Through the Prism
of the Midrash

Rabbi Ari Kahn
®∞µ≠≤≤±Ø∞≤©

היבטים הסטוריים
במשנת הראי“ה

הרב משה פטרון
®∞µ≠¥∏±Ø≤©

±≤∫∞∞

חברותא 

הרב מתניה ידיד
®∞µ≠∏µ¥Ø∞≤©

ספר הכוזרי

הרב דניאל מילר
®∞µ≠¥±≤Ø∞≤©

מדרש וחסידות
לפרשת השבוע

ד“ר חנה הנדלר
®∞µ≠¥∂≤Ø∞≤©

ספר יהושע

הרב ישראל סמט
®∞µ≠±∞µØ≤©

±¥∫∞∞

לכל אדם יש סיפור

הרב ישראל סמט
®∞µ≠∂µ¥Ø≤©

חברותא 

הרב מתניה ידיד
®∞µ≠∏µ∂Ø∞≤©

כשיהדות וספרות 
נפגשים

ד“ר חנה הנדלר
®∞µ≠¥µ∑Ø≤©

מדרש רשב“י

הרב אריה הנדלר
®∞µ≠≥∂∏Ø≤©

±∂∫∞∞

איך הכל התחיל

הרב ישראל סמט
®∞µ≠∂∂∂Ø≤©

חברותא
משפטים נפגשים 

הרב אייל ורד
®∞µ≠∏µ∏Ø∞≤©

גמרא למתקדמות™

הרב נחמיה טיילור
®∞µ≠πµ¥Ø∞≤©

פרקי אמונה בשעת 
משבר

הרב אריה הנדלר
®∞µ≠¥∑∂Ø≤©

±∏∫∞∞

בית מדרש ערב 
מעורב

הרב פרופ‘ יצחק 
קראוס

®∞µ≠π∂∞Ø∞≤©

 ≠ ßחבורה בעבודת ה
סדנא™

ד“ר מירב
©טובול® כהנא
®∞µ≠µ±∏Ø±©

≤∞∫∞∞

שיעורים רגילים      חברותות      סדרים ושיעורים 

תכנית ראשית        דוקטורנטיות        שיתופי פעולה       ™ קורס למתקדמות     
תיאור מפורט של הקורסים

מופיע באתר המדרשה
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ßיום ד

פותחים תנ“ך

גב‘ יעל שלוסברג
®∞µ≠∂∑∞Ø∞≤©

חברותא

הרב ארי לנדא 
®∞µ≠∏∂∞Ø∞≤©

עולמו של הרמב“ם

הרב הלל רחמני
®∞µ≠µ∞∏Ø≤©

ארץ ישראל בהלכה

הרב שמעון גולן
®∞µ≠≥≤µØ∞≤©

∞∏∫±∞

מתוהה למאמין

הרב פרופ‘ יצחק 
קראוס

®∞µ≠∂∑≤Ø≤©

סדר תורת הרב קוק

הרב הלל רחמני
®∞µ≠πµµØ∞≤©

שיעור תורת
הרב קוק

הרב הלל רחמני
®∞µ≠π≥≤Ø∞≤©

מזונות ומעשי ידיה ™

הרב דוד בס
®∞µ≠∏±µØ≤©

עיון בכתבי המהר“ל

הרב שמעון גולן
®∞µ≠¥µ≤Ø≤©

±∞∫∞∞

אתנחתא

אסנת ברוורמן שילה
®∞µ≠πππØ±©

חברותא 

גב‘ אתאל ליפשיץ
®∞µ≠∏∂≤Ø∞≤©

איש ואשה בספר 
בראשית

גב‘ יעל שלוסברג
®∞µ≠±≤≥Ø∞≤©

משנת הרב 
סולוביצßיק

הרב פרופ‘ יצחק 
קראוס

®∞µ≠¥≥∏Ø∞≤©

±≤∫∞∞

סדר תושב“ע ≠ 
חידוש מול מסורת

הרב ישראל סמט
®∞µ≠πµ∂Ø∞≤©

שיעור תושב“ע ≠ 
חידוש מול מסורת

הרב ישראל סמט
®∞µ≠πµ∑Ø∞≤©

פרקי אליהו ואלישע

אסנת ברוורמן שילה
®∞µ≠±∂¥Ø≤©

ספר תרי עשר בראי 
הפרשנות הקדומה

ד“ר מירי כהנא
®∞µ≠±≥±Ø≤©

±¥∫∞∞

חברותא 

הרב אייל ורד
®∞µ≠∏∂¥Ø∞≤©

מעבדות לחרות

אסנת ברוורמן שילה
®∞µ≠±µ∞Ø∞≤©

עיונים בספר דברים

ד“ר מירי כהנא
®∞µ≠±±±Ø∞≥©

±∂∫∞∞

חברותא

אסנת ברוורמן שילה
®∞µ≠∏∂∂Ø∞≤©

שלש מגילות

הרב אייל ורד
®∞µ≠±µ±Ø∞≤©

±∏∫∞∞

רß נחמן ≠ ליקוטי 
מוהר“ן ≠ מעורב

הרב אייל ורד
®∞µ≠¥¥¥Ø∞≤©

≤∞∫∞∞

שיעורים רגילים      חברותות      סדרים ושיעורים

תכנית ראשית      ™ קורס למתקדמות
תיאור מפורט של הקורסים

מופיע באתר המדרשה
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ßיום ה

סדר הלכה ומודרנה

ד“ר טובה גנזל
®∞µ≠π∏∞Ø∞≤©

שיעור הלכה 
ומודרנה

ד“ר טובה גנזל
®∞µ≠π≤≥Ø∞≤©

שירה של פרשה

ד“ר תמר מאיר
®∞µ≠≤∞∞Ø∞≤©

שלמה המלך

גב‘ יעל שלוסברג
®∞µ≠±≤≤Ø≤©

∞∏∫±∞

חברותא 

הרב ארי לנדא
®∞µ≠∏∂∏Ø∞≤©

הלכות שבת
עיון

ד“ר מירב
©טובול® כהנא
®∞µ≠≥¥±Ø∞≤©

עולמם של תנאים

גב‘ יעל שלוסברג
®∞µ≠≤∑∑Ø∞≤©

±∞∫∞∞

סדר סיפורי האבות

ד“ר איילת סיידלר
®∞µ≠πµ∏Ø∞≤©

שיעור סיפורי 
האבות

ד“ר איילת סיידלר
®∞µ≠πµπØ∞≤©

המשפחה היהודית 
בהלכה

ד“ר מירב
©טובול® כהנא
®∞µ≠≥µ∂Ø≤©

עיונים בספר התניא

הרב יהושע שפירא
®∞µ≠¥∞∂Ø∞≤©

±≤∫∞∞

חברותא 

הרב ארי לנדא
®∞µ≠∏∑∞Ø∞≤©

סוגיות חברתיות
אקטואליות

הרב דוד סתו
®∞µ≠≤∏∑Ø∞≤©

±¥∫∞∞

תרבות ותקשורת 
בעין יהודית

הרב דוד סתו
®∞µ≠≥≥¥Ø∞≤©

±∂∫∞∞

±∏∫∞∞

≤∞∫∞∞

תיאור מפורט של הקורסים
מופיע באתר המדרשה שיעורים רגילים      חברותות      סדרים ושיעורים

1
1



ßיום א

דוקטורנטיות

הרב ד“ר מיכאל 
אברהם

®∞µ≠π∑∞Ø±©

חבורה

הרב אייל ורד
®∞µ≠∏≥±Ø≥©

בין אדם לבוראו 
במזמורי תהילים

הרב ארי לנדא
®∞µ≠±≤πØ≥©

∞∏∫±∞

תולדות עם עולם

הרב ד“ר יהודה 
אלטשולר

®∞µ≠∂±∂Ø≥©

סדר גמרא 
מתקדמות™

הרב פרופ‘
יצחק קראוס
®∞µ≠π∂¥Ø≥©

שיעור גמרא 
מתקדמות™

הרב פרופ‘
יצחק קראוס
®∞µ≠π∂µØ≥©

סדר גמרא 
מתחילות

ד“ר מירב
©טובול® כהנא
®∞µ≠π∂≤Ø≥©

שיעור גמרא 
מתחילות

ד“ר מירב
©טובול® כהנא
®∞µ≠π∂≥Ø≥©

עזרא ונחמיה

ד“ר רבקה רביב
®∞µ≠±¥±Ø≥©

מחשבת השמיטה
עפ“י הרב קוק

הרב יעקב אריאל
®∞µ≠µ±πØ≥©

±∞∫∞∞

חברותא

אסנת ברוורמן שילה
®∞µ≠∏≥≥Ø≥©

רß נחמן

הרב מיכי יוספי
®∞µ≠¥µ¥Ø≥©

פשרו של ספר איוב

הרב יובל שרלו
®∞µ≠±¥∂Ø≥©

±≤∫∞∞

סדר בעקבות דוד
אסנת ברוורמן שילה

®∞µ≠π∂∂Ø≥©

שיעור בעקבות דוד

אסנת ברוורמן שילה
®∞µ≠π∂∑Ø≥©

הורים וילדים בעין 
הלכתית™

ד“ר מירב
©טובול® כהנא
®∞µ≠≥µ∞Ø≥©

מבוא לספרות 
השו“ת

הרב יובל שרלו
®∞µ≠≥≤∑Ø≥©

±¥∫∞∞

חברותא

הרב ארי לנדא
®∞µ≠∏≥µØ≥©

תודעת הקיום
והתפתחות הכרתית

הרב מיכי יוספי
®∞µ≠µ±∑Ø≥©

אתיקה יהודית™

הרב יובל שרלו
®∞µ≠≥¥≥Ø≥©

±∂∫∞∞

חברותא

הרב ארי לנדא
®∞µ≠∏≥∑Ø≥©

טקס הקידושין™

הרב דוד בס
®∞µ≠∏∞πØ≥©

מקורות התושב“ע

הרב ד“ר
יהודה זולדן
®∞µ≠≤≥∂Ø≥©

±∏∫∞∞

בית מדרש ערב  
הנחייה בכתיבה

הרב ד“ר
יהודה זולדן
®∞µ≠∏≥πØ≥©

≤∞∫∞∞

שיעורים רגילים      חברותות      סדרים ושיעורים 

תכנית ראשית      דוקטורנטיות      ™ קורס למתקדמות     
תיאור מפורט של הקורסים

מופיע באתר המדרשה

1
2



תכנית
להדרכת כלות

ßיום ב

תקשורת בין זוגית
©נשואות®

הרבנית נעמי 
שפירא

®∞µ≠¥∞πØ±©

קרן תקוה
להיות אזרח 

יהודי בישראל 

®∞µ≠µµµØ±©
ד“ר טובה גנזל

הקדמות הרמב“ם
לפרק ”חלק“

הרב שמעון גולן
®∞µ≠≥¥πØ≥©

סדר פותחים 
מדרש

גב‘ יעל שלוסברג
®∞µ≠π∂∏Ø≥©

שיעור פותחים 
מדרש

גב‘ יעל שלוסברג
®∞µ≠π∂πØ≥©

∞∏∫±∞

היסודות ההלכתיים
בטהרת המשפחה

גב‘ בת שבע רוט
®∞µ≠≤π∂Ø±© שנתי

פותחים שבוע

הרב ד“ר יהודה 
אלטשולר

®∞µ≠∂µ≥Ø≥©

חברותא

גב‘ מירב סויסה
®∞µ≠∏¥±Ø≥©

הפרשנות 
החסידית לתורה

הרב משה פטרון
®∞µ≠±∏±Ø≥©

תורת רß נחמן 
מברסלב

הרבנית נעמי 
שפירא

®∞µ≠¥∞≥Ø≥©

סוגיות במסכת 
סוכה

הרב שמעון גולן
®∞µ≠≤¥∏Ø≥©

±∞∫∞∞

הרצאות אורחים

®∞µ≠∂∞∞Ø±©

תפילת החיים

הרב ישראל 
סמט

®∞µ≠∂π∂Ø≥©

חברותא

גב‘ מירב סויסה
®∞µ≠∏¥≥Ø≥©

”יש לך כנפי רוח“

הרבנית נעמי 
שפירא

עפ“י כתבי הרב קוק
®∞µ≠¥≤∂Ø≥©

ספר שמואל

ד“ר לאה 
הימלפרב

®∞µ≠±∞∏Ø≥©

הלכות תפילה 
וברכות

הרב משה פטרון
®∞µ≠≥∞∂Ø≥©

±≤∫∞∞

יש לי
יום יום חג

הרב ישראל 
סמט

®∞µ≠∂≤≥Ø≥©

תורת הרב קוק

הרב פרופ‘ 
רוזנפלד

®∞µ≠¥∏¥Ø≥©

תקשורת בין 
זוגית

הרבנית נעמי 
שפירא

®∞µ≠¥≤∞Ø≥©

ספר במדבר

ד“ר לאה 
הימלפרב

®∞µ≠±∞≥Ø≥©

סדר גמרא 
בקיאות

הרב מתניה ידיד
®∞µ≠π∏±Ø≥©

שיעור גמרא 
בקיאות

הרב מתניה ידיד
®∞µ≠π∑±Ø≥©

±¥∫∞∞

מא“י למדינת 
ישראל

הרב פרופ‘ יצחק 
קראוס

®∞µ≠¥ππØ≥©

חברותא

גב‘ מירב סויסה
®∞µ≠∏¥µØ≥©

תורת הבעש“ט

הרב ישראל סמט
®∞µ≠¥∂πØ≥©

±∂∫∞∞

היחיד והיחד 
בעיני חז“ל

גב‘ מירב סויסה
®∞µ≠∂≤µØ≥©

חברותא
הרב מתניה ידיד

®∞µ≠∏¥∑Ø≥©

מדרשי חז“ל 
סדנה

ד“ר תמר מאיר
®∞µ≠≤≥¥Ø≥©

±∏∫∞∞

בית מדרש ערב 
מעורב

הרב מתניה ידיד
®∞µ≠∏¥πØ≥©

≤∞∫∞∞

תיאור מפורט של הקורסים
מופיע באתר המדרשה

שיעורים רגילים      חברותות

תכנית ראשית      סדרים ושיעורים       שיתופי פעולה 1
3



ßיום ג

דוקטורנטיות

הרב ד“ר מיכאל 
אברהם

הרב שמעון גולן
®∞µ≠π∑∞Ø±©

מעגל החיים הנשי 
עפ“י היהדות

ד“ר ציפי ריין
®∞µ≠∂≤∑Ø≥©

סדר עיון תפילה

הרבנית נעמי 
שפירא

®∞µ≠π∑≤Ø≥©

שיעור עיון תפילה

הרבנית נעמי 
שפירא

®∞µ≠π∑≥Ø≥©

סוגיות בנביאים 
ראשונים

הרבנית נחמה 
אריאל

®∞µ≠∞µ≤Ø≥©

∞∏∫±∞

להיות אדם¨ להיות 
זוג¨ להיות משפחה

ד“ר ציפי ריין
®∞µ≠∂≤πØ≥©

חברותא 

ד“ר מירב ©טובול® 
כהנא

®∞µ≠∏µ±Ø≥©

הלכות כשרות הבית

הרב שמעון גולן
®∞µ≠≥±≥Ø≥©

תורה עם וארץ 
במשנת בעל 
ה“משך חכמה“

הרב משה פטרון
®∞µ≠¥∂µØ≥©

±∞∫∞∞

חברותא
חיבורים∫

אורט לוד במדרשה

הרב מתניה ידיד
®∞µ≠∏µ≥Ø≥©

עולמן ההלכתי 
והרוחני של נשים

ד“ר מירב
©טובול® כהנא

®∞µ≠≥¥∂Ø≥©

 Parashat
 Hashavua

 Through the Prism
of the Midrash

Rabbi Ari Kahn
®∞µ≠≤≤≤Ø≥©

היבטים הסטוריים
במשנת הראי“ה

הרב משה פטרון
®∞µ≠¥∏≤Ø≥©

±≤∫∞∞

חברותא 

הרב מתניה ידיד
®∞µ≠∏µµØ≥©

ספר הכוזרי

הרב דניאל מילר
®∞µ≠¥±≥Ø≥©

מדרש וחסידות
לפרשת השבוע

ד“ר חנה הנדלר
®∞µ≠¥∂≥Ø≥©

ספר שופטים

הרב ישראל סמט
®∞µ≠±µ∏Ø≥©

±¥∫∞∞

השעות הגדולות
מעגל החיים

הרב ישראל סמט
®∞µ≠∂∏¥Ø≥©

חברותא 

הרב מתניה ידיד
®∞µ≠∏µ∑Ø≥©

כשיהדות וספרות 
נפגשים

ד“ר חנה הנדלר
®∞µ≠¥µ∏Ø≥©

הקדמה לשבת 
הארץ

הרב פרופ‘ יצחק 
קראוס

®∞µ≠¥∑≥Ø≥©

±∂∫∞∞

וי“ו החיבור

הרב ישראל סמט
®∞µ≠∂∂∑Ø≥©

חברותא
משפטים נפגשים 

הרב אייל ורד
®∞µ≠∏µπØ≥©

גמרא למתקדמות™

הרב נחמיה טיילור
®∞µ≠π∑¥Ø≥©

מצוות שבין אדם 
לחברו

הרב פרופ‘
יצחק קראוס
®∞µ≠≥±µØ≥©

±∏∫∞∞

בית מדרש ערב 
מעורב

הרב פרופ‘ יצחק 
קראוס

®∞µ≠π∂±Ø≥©

 ≠ ßחבורה בעבודת ה
סדנא™

ד“ר מירב
©טובול® כהנא
®∞µ≠µ±∏Ø±©

≤∞∫∞∞

שיעורים רגילים      חברותות      סדרים ושיעורים 

תכנית ראשית      דוקטורנטיות        שיתופי פעולה       ™ קורס למתקדמות
תיאור מפורט של הקורסים

מופיע באתר המדרשה

1
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ßיום ד

פותחים תנ“ך

גב‘ יעל שלוסברג
®∞µ≠∂∑±Ø≥©

חברותא

הרב ארי לנדא
®∞µ≠∏∂±Ø≥©

עולמו של הרמב“ם

הרב הלל רחמני
®∞µ≠µ∞πØ≥©

הלכות שמיטה

הרב שמעון גולן
®∞µ≠≥∂∞Ø≥©

∞∏∫±∞

האמונה בעידן 
המודרני

הרב פרופ‘ יצחק 
קראוס

®∞µ≠∂∑≥Ø≥©

סדר תורת
הרב קוק

הרב הלל רחמני
®∞µ≠π∑µØ≥©

שיעור תורת
הרב קוק

הרב הלל רחמני
®∞µ≠π≥≥Ø≥©

מזונות ומעשי ידיה ™

הרב דוד בס
®∞µ≠∏±∂Ø≥©

עיון בכתבי המהר“ל

הרב שמעון גולן
®∞µ≠¥¥∏Ø≥©

±∞∫∞∞

אתנחתא

אסנת ברוורמן שילה
®∞µ≠πππØ±©

חברותא 

גב‘ אתאל ליפשיץ
®∞µ≠∏∂≥Ø≥©

איש ואשה בספר 
בראשית

גב‘ יעל שלוסברג
®∞µ≠∞≤≥Ø≥©

משנת הרב 
סולוביצßיק

הרב פרופ‘
יצחק קראוס
®∞µ≠¥≥πØ≥©

±≤∫∞∞

סדר תושב“ע ≠ 
חידוש מול מסורת

הרב ישראל סמט
®∞µ≠π∑∂Ø≥©

שיעור תושב“ע ≠ 
חידוש מול מסורת

הרב ישראל סמט
®∞µ≠π∑∑Ø≥©

פרקי אליהו ואלישע

אסנת ברוורמן שילה
®∞µ≠∞∂¥Ø≥©

נפש החיים

הרב הלל רחמני
®∞µ≠¥±±Ø≥©

±¥∫∞∞

מעבדות לחרות

אסנת ברוורמן שילה
®∞µ≠∞µ∞Ø≥©

חברותא 

הרב אייל ורד
®∞µ≠∏∂µØ≥©

±∂∫∞∞

חברותא

אסנת ברוורמן שילה
®∞µ≠∏∂∑Ø≥©

שלש מגילות

הרב אייל ורד
®∞µ≠∞µ±Ø≥©

±∏∫∞∞

רß נחמן ≠ ליקוטי 
מוהר“ן ≠ מעורב

הרב אייל ורד
®∞µ≠¥¥µØ≥©

≤∞∫∞∞

שיעורים רגילים      חברותות      סדרים ושיעורים 

תכנית ראשית      ™ קורס למתקדמות     
תיאור מפורט של הקורסים

מופיע באתר המדרשה

1
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ßיום ה

סדר הלכה ומודרנה

ד“ר טובה גנזל
®∞µ≠π¥≥Ø≥©

שיעור הלכה 
ומודרנה

ד“ר טובה גנזל
®∞µ≠π≤¥Ø≥©

שירה של פרשה

ד“ר תמר מאיר
®∞µ≠≤∞±Ø≥©

שלמה המלך

גב‘ יעל שלוסברג
®∞µ≠∞≤≤Ø≥©

∞∏∫±∞

חברותא 

הרב ארי לנדא
®∞µ≠∏∂πØ≥©

הלכות שבת עיון

ד“ר מירב
©טובול® כהנא
®∞µ≠≥¥≤Ø≥©

עולמם של תנאים

גב‘ יעל שלוסברג
®∞µ≠≤∑∏Ø≥©

±∞∫∞∞

סדר סיפורי האבות

ד“ר איילת סיידלר
®∞µ≠π∑∏Ø≥©

שיעור סיפורי 
האבות

ד“ר איילת סיידלר
®∞µ≠π∑πØ≥©

המשפחה היהודית

ד“ר מירב
©טובול® כהנא
®∞µ≠≥µ∑Ø≥©

עיונים בספר התניא

הרב יהושע שפירא
®∞µ≠¥¥∂Ø∞≥©

±≤∫∞∞

חברותא 

הרב ארי לנדא
®∞µ≠∏∑±Ø≥©

סוגיות חברתיות
אקטואליות

הרב דוד סתו
®∞µ≠≤∏∏Ø≥©

±¥∫∞∞

להאמין ולחקור

הרב דוד סתו
®∞µ≠≥≥∏Ø≥©

±∂∫∞∞

±∏∫∞∞

≤∞∫∞∞

תיאור מפורט של הקורסים
מופיע באתר המדרשה

שיעורים רגילים      חברותות      סדרים ושיעורים

1
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ßיום ד ßיום ג ßיום ב ßיום א

פותחים תנ“ך

גב‘ יÆ שלוסברג
סמס‘ ב

®∞µ≠∂∑±Ø∞≥©

פותחים תנ“ך

 Æגב‘ י
שלוסברג
סמס‘ א

®∞µ≠∂∑∞Ø∞≤©

מעגל החיים 
הנשי עפ“י 

היהדות

ד“ר צÆ ריין
סמס‘ ב

®∞µ≠∂≤∑Ø∞≥©

מעגל החיים 
הנשי עפ“י 

היהדות

ד“ר צÆ ריין
סמס‘ א

®∞µ≠∂≤∂Ø∞≤©

∞∏∫±∞

האמונה בעידן 
המודרני

 Æהרב פרופ‘ י
קראוס
סמס‘ ב

®∞µ≠∂∑≥Ø∞≥©

מתוהה 
למאמין

 Æהרב פרופ‘ י
קראוס
סמס‘ א

®∞µ≠∂∑≤Ø∞≤©

להיות אדם¨ 
להיות זוג¨ 

להיות משפחה
ד“ר צÆ ריין
סמס‘ ב

®∞µ≠∂≤πØ∞≥©

להיות אדם¨ 
להיות זוג¨ 

להיות משפחה

ד“ר צÆ ריין
סמס‘ א

®∞µ≠∂≤∏Ø∞≤©

פותחים 
שבוע

 Æהרב ד“ר י
אלטשולר
סמס‘ ב

®∞µ≠∂µ≥Ø∞≥©

פותחים 
שבוע

 Æהרב ד“ר י
אלטשולר
סמס‘ א

®∞µ≠∂µ≤Ø∞≤©

תולדות עם 
עולם™

 Æהרב ד“ר י
אלטשולר
סמס‘ ב

®∞µ≠∂±∂Ø∞≥©

תולדות עם 
עולם™

 Æהרב ד“ר י
אלטשולר
סמס‘ א

®∞µ≠∂±µØ∞≤©

±∞∫∞∞

תפילת 
החיים

הרב יÆ סמט
סמס‘ ב

®∞µ≠∂π∂Ø∞≥©

לקום מחר 
בבקר

הרב יÆ סמט
סמס‘ א

®∞µ≠∂µ∂Ø∞≤©

±≤∫∞∞

יש לי
יום יום חג

הרב יÆ סמט
סמס‘ ב

®∞µ≠∂≤≥Ø∞≥©

יש לי
יום יום חג

הרב יÆ סמט
סמס‘ א

®∞µ≠∂≤≤Ø∞≤©

±¥∫∞∞

השעות 
הגדולות מעגל 

החיים

הרב יÆ סמט
סמס‘ ב

®∞µ≠∂∏¥Ø∞≥©

לכל אדם יש 
סיפור

הרב יÆ סמט
סמס‘ א

®∞µ≠∂µ¥Ø∞≤©

±∂∫∞∞

וי“ו החיבור™

הרב יÆ סמט
סמס‘ ב

®∞µ≠∂∂∑Ø≥©

איך הכל 
התחיל™

הרב יÆ סמט
סמס‘ א

®∞µ≠∂∂∂Ø≤©

היחיד והיחד 
בעיני חז“ל

גב‘ מÆ סויסה
סמס‘ ב

®∞µ≠∂≤µØ∞≥©

היחיד והיחד 
בעיני חז“ל

גב‘ מÆ סויסה
סמס‘ א

®∞µ≠∂≤¥Ø∞≤©

±∏∫∞∞
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