
קורסים בהתכתבותיום א

מבוא לתנ"ךבין אדם לבוראואדם - שליחות ויעוד

בעיני חז"ל

(05-171/1)

08:10(05-479/2)(05-217/3)

שנתיסמס' ב'סמס' א

ד"ר רבקה רביבהרב ארי לנדאהרב ארי לנדא

מבוא לתושבע"פסוגיות יסוד באמונהסוגיות יסוד באמונההלכה ואמונההלכה ואמונה

בחיים המודרנייםבחיים המודרניים

(05-264/1)

10:00(05-353/2)(05-354/3)(05-442/2)(05-443/3)

שנתיסמס' ב'סמס' אסמס' ב'סמס' א

הרב ד"ר יהודה זולדןהרב ארי לנדאהרב ארי לנדאהרב יעקב אריאלהרב יעקב אריאל

מבוא למחשבת ישראלעולמן ההלכתי והרוחניעולמן ההלכתי והרוחניעזרא ונחמיהספר דניאליסודות האמונה לאוריסודות האמונה לאור

של נשיםשל נשיםספר בראשיתספר בראשית

12:00(05-414/2)(05-415/3)(05-142/2)(05-141/3)(05-345/2)(05-346/3)(05-510/1)

שנתיסמס' ב'סמס' אסמס' ב'סמס' אסמס' ב'סמס' א

הרב יובל שרלוד"ר מירב (טובול) כהנאד"ר מירב (טובול) כהנאד"ר רבקה רביבד"ר רבקה רביבהרב יובל שרלוהרב יובל שרלו

זמן ומועד בהלכהדמותו של הנביאדמותו של הנביאתורת המחלוקותתורת המחלוקות

(05-303/1)

14:00(05-229/2)(05-230/3)(05-180/2)(05-080/3)

שנתיסמס' ב'סמס' אסמס' ב'סמס' א

ד"ר מירב (טובול) כהנאאסנת ברוורמן-שילהאסנת ברוורמן-שילההרב יובל שרלוהרב יובל שרלו

נושאים בהתפתחות אישיתנושאים בהתפתחות אישיתפרקי אברהםפרקי אברהםספר ירמיהוספר ישעיהו

עפ"י תורת החסידותעפ"י תורת החסידות

16:00(05-119/2)(05-118/3)(05-184/2)(05-084/3)(05-494/2)(05-495/3)

סמס' ב'סמס' אסמס' ב'סמס' אסמס' ב'סמס' א

הרב מיכי יוספיהרב מיכי יוספיאסנת ברוורמן-שילהאסנת ברוורמן-שילההרב יובל שרלוהרב יובל שרלו

בית מדרש ערבהלכות שמיטההלכות תורה ומדינה

(05-901/2)

18:00(05-385/2)(05-329/3)(05-911/3)

סמס' ב'סמס' א

אסנת ברוורמן-שילההרב ד"ר יהודה זולדןהרב ד"ר יהודה זולדן



תכנית להדרכת כלותיום ב

תקשורת בין זוגיתאליהו סנגורן של ישראלאליהו סנגורן של ישראל

(נשואות)

08:10(05-124/2)(05-024/3)(05-409/1)

שנתיסמס' ב'סמס' א

הרבנית נעמי שפיראגב' יעל שלוסברגגב' יעל שלוסברג

היסודות ההלכתייםעיון תפילההכנה לתפילה וסדר הלכות שבתהלכות שבת

בטהרת המשפחההתפילה

10:00(05-311/2)(05-316/3)(05-440/2)(05-441/3)(05-296/1)

שנתיסמס' ב'סמס' אסמס' ב'סמס' א

גב' בת שבע רוטהרבנית נעמי שפיראהרבנית נעמי שפיראהרב שמעון גולןהרב שמעון גולן

הרצאות אורחיםתודעת הקיוםתודעת הקיוםהקדמות הרמב"םהקדמות הרמב"םספר שמואלהרב קוק ומצוות

והתפתחות הכרתיתוהתפתחות הכרתיתלפרק "חלק"לפרוש המשנהשבין אדם לחברו

(05-600/1)(05-517/3)(05-516/2)(05-349/3)(05-348/2) סמ' א (05-107/2) סמ' א (05-485/2)12:00

סמס' ב'סמס' א'סמס' ב'סמס' א'סמ' ב (05-108/3)סמ' ב (05-486/3)

הרב מיכי יוספיהרב מיכי יוספיהרב שמעון גולןהרב שמעון גולןד"ר לאה הימלפרבהרב פרופ' ב"צ רוזנפלד

ספר במדברסוד השיח במקרא,תקשורת בין זוגיתתקשורת בין זוגיתעולמם של תנאיםעולמם של תנאים

במדרש ובסיפורי חסידים

14:00(05-277/2)(05-278/3)(05-407/2)(05-420/3)(05-223/2)(05-103/3)

סמס' ב'סמס' א'סמס' ב'סמס' א'סמס' ב'סמס' א'

ד"ר לאה הימלפרבגב' בת שבע רוטהרבנית נעמי שפיראהרבנית נעמי שפיראגב' יעל שלוסברגגב' יעל שלוסברג

סוגיות אקטואליות בתלמודסוגיות אקטואליות בתלמודספר משליפרקי אבותבין עצמה לענוהבין עצמה לענוה

בהגותם של הראי"ה,בהגותו של הרי"ד סולוביצ'יק

הרב שג"ר והחסידות

16:00(05-513/2)(05-514/3)(05-216/2)(05-190/3)(05-208/2)(05-209/3)

סמס' ב'סמס' א'סמס' ב'סמס' א'סמס' ב'סמס' א'

גב' מירב סויסהגב' מירב סויסההרב אריה שטרןהרב אריה שטרןד"ר סמדר שרלוד"ר סמדר שרלו

בית מדרש ערבסוגיות בענייני חברה הלכות כשרות הבית

ורווחה

(05-905/2)

18:00(05-310/2)(05-328/3)(05-915/3)

סמס' ב'סמס' א'

גב' מירב סויסההרב ד"ר יהודה זולדןהרב ד"ר יהודה זולדן



יום ג
שירת המקראבין ישראל לעמיםבין ישראל לעמיםפירוש רש"י על התורהפירוש רש"י על התורה

08:10(05-172/2)(05-174/3)(05-324/2)(05-322/3)(05-182/2)

סמס' א'סמס' ב'סמס' א'סמס' ב'סמס' א'

ד"ר לאה הימלפרבהרב שמעון גולןהרב שמעון גולןהרבנית נחמה אריאלהרבנית נחמה אריאל

מתיבתא

תורת ר' נחמן מברסלבתורת ר' נחמן מברסלבעיון בכתבי המהר"לעיון בכתבי המהר"להלכות תפילה וברכותהלכות תפילה וברכות

בית מדרש

10:00(05-305/2)(05-306/3)(05-452/2)(05-448/3)(05-405/2)(05-403/3)(05-940/2)

(05-941/3)סמס' ב'סמס' א'סמס' ב'סמס' א'סמס' ב'סמס' א

הרבנית נעמי שפיראהרבנית נעמי שפיראהרב שמעון גולןהרב שמעון גולןהרב משה פטרוןהרב משה פטרון

סוגיות במסכת ברכותספר הכוזריספר הכוזרי"יש לך כנפי רוח""יש לך כנפי רוח"תורה עם וארץ במשנתתורה עם וארץ במשנת

עפ"י כתבי הרב קוקעפ"י כתבי הרב קוקבעל ה"משך חכמה"בעל ה"משך חכמה"

(05-949/2)והנצי"בוהנצי"ב

12:00(05-464/2)(05-465/3)(05-425/2)(05-426/3)(05-412/2)(05-413/3)(05-950/3)

סמס' ב'סמס' אסמס' ב'סמס' א'סמס' ב'סמס' א

ד"ר מירב (טובול) כהנאהרב דניאל מילרהרב דניאל מילרהרבנית נעמי שפיראהרבנית נעמי שפיראהרב משה פטרוןהרב משה פטרון

החופה - סיפור חייםפרשת שבוע בעין פרשת שבוע בעין מזמורי תהיליםהסיפור המקראי

בית מדרשהלכתיתהלכתית

14:00(05-179/2)(05-127/3)(05-224/2)(05-226/3)(05-952/2)

(05-953/3)סמס' ב'סמס' אסמס' ב'סמס' א'

הרב ישראל סמטד"ר מירב (טובול) כהנאד"ר מירב (טובול) כהנאד"ר איילת סיידלרד"ר איילת סיידלר

החופה - סיפור חייםתורת המידות בח"ןתורת המידות בח"ןלהאמין ולחקורלהאמין ולחקורפרשנות ה"שפת אמת"

למדרש

16:00(05-401/2)(05-355/2)(05-338/3)(05-421/2)(05-422/3)(05-317/2)

(05-318/3)סמס' ב'סמס' א'סמס' ב'סמס' אסמס' א

הרב ישראל סמטגב' נועה איתםגב' נועה איתםהרב דוד סתיוהרב דוד סתיוהרב אריה הנדלר

בית מדרש ערבסוגיות סוציאליות סוגיות סוציאליות פרקי אמונה 

(05-904/2)אקטואליותאקטואליותבשעת משבר

18:00(05-476/2)(05-287/2)(05-288/3)(05-919/3)

גב' נועה איתםסמס' ב'סמס' א'סמס' א'

הרב דוד סתיוהרב דוד סתיוהרב אריה הנדלר

מדברים אמונה

סדנא

20:00(05-431/1)

שנתי

ד"ר מירב (טובול) כהנא



יום ד
אכיפת גירושיןאכיפת גירושיןצוהר לתורת החסידותצוהר לתורת החסידותמועדי נשיםמועדי נשים

08:10(05-309/2)(05-308/3)(05-423/2)(05-424/3)(05-820/2)(05-821/3)

סמס' ב'סמס' א'סמס' ב'סמס' א'סמס' ב'סמס' א'

הרב דוד בסהרב דוד בסהרב הלל רחמניהרב הלל רחמניהרב שמעון גולןהרב שמעון גולן

מתיבתא

תושבע"פסוגיות הלכתיות סוגיות הלכתיות סוגיות במסכתסוגיות במסכתהפרשנות החסידית לתורההפרשנות החסידית לתורה

בית מדרשחידוש מול מסורתבמפגש עם מצוקהבמפגש עם מצוקהבבא מציעאבבא מציעא

אנושיתאנושית

10:00(05-183/2)(05-181/3)(05-268/2)(05-269/3)(05-822/2)(05-823/3)(05-246/3)(05-942/2)

(05-944/3)סמס' ב'סמס' ב'סמס' א'סמס' ב'סמס' א'סמס' ב'סמס' א'

הרב ישראל סמטהרב דוד בסהרב דוד בסהרב שמעון גולןהרב שמעון גולןהרב משה פטרוןהרב משה פטרון

פרקים במחשבהפותחים מדרש - פותחים מדרש - ספרי תרי עשר בראי ספרי תרי עשר בראי היבטים הסטורייםהיבטים הסטוריים

היהודיתמשל למה הדבר דומהמשל למה הדבר דומההפרשנות הקדומההפרשנות הקדומהבמשנת הראי"הבמשנת הראי"ה

(05-921/2)

12:00(05-481/2)(05-482/3)(05-131/2)(05-133/3)(05-214/2)(05-215/3)(05-951/3)

סמס' ב'סמס' א'סמס' ב'סמס' א'סמס' ב'סמס' א

הרב הלל רחמניגב' יעל שלוסברגגב' יעל שלוסברגד"ר מירי כהנאד"ר מירי כהנאהרב משה פטרוןהרב משה פטרון

עיונים בספר התניאספר דברי הימיםספר דברי הימיםגישות פסיקהגישות פסיקהכשמקרא וספרות נפגשיםכשמקרא וספרות נפגשים

14:00(05-165/2)(05-065/3)(05-351/2)(05-352/3)(05-191/2)(05-091/3)(05-406/2)

סמס' א'סמס' ב'סמס' א'סמס' ב'סמס' א'סמס' ב'סמס' א'

הרב הלל רחמניד"ר מירי כהנאד"ר מירי כהנאהרב דוד סתיוהרב דוד סתיוד"ר חנה הנדלרד"ר חנה הנדלר

תרבות ותקשורתתרבות ותקשורתעיונים בפרשהעיונים בפרשהדמויות מעולם החסידותדמויות מעולם החסידות

בעין יהודיתבעין יהודית

16:00(05-496/2)(05-497/3)(05-192/2)(05-092/3)(05-334/2)(05-339/3)

סמס' ב'סמס' א'סמס' ב'סמס' א'סמס' ב'סמס' א'

הרב דוד סתיוהרב דוד סתיואסנת ברוורמן-שילהאסנת ברוורמן-שילהד"ר חנה הנדלרד"ר חנה הנדלר

בית מדרש ערבפירוש רמב"ן על התורהפירוש רמב"ן על התורהנשים בפרשת דרכיםאספר לכם איך היו שמחים

18:00(05-520/2)(05-521/3)(05-830/2)(05-831/3)(05-907/2)

(05-937/3)סמס' ב'סמס' אסמס' ב'סמס' א

אסנת ברוורמן-שילההרב נחמיה טיילורהרב נחמיה טיילורהרב אייל ורדהרב אייל ורד

אבני בנין בחינוךאבני בנין בחינוך

20:00(05-434/2)(05-435/3)

סמס' ב'סמס' א'

הרב אייל ורדהרב אייל ורד



מתיבתאיום ה

בית מדרשאיש ואשהאיש ואשהמועדי ישראלספר שמות 

בספר בראשיתבספר בראשית

(05-938/2)

08:10(05-101/2)(05-320/3)(05-123/2)(05-023/3)(05-939/3)

סמס' ב'סמס' א'סמס' ב'סמס' א'

גב' יעל שלוסברגגב' יעל שלוסברגהרב ב"צ קריגרהרב ב"צ קריגר

סוגיות אקטואליותחכמים לדורם ולדורותחכמים לדורם ולדורותמדרש ואגדהמדרש ואגדה

בהלכהסדנאסדנא

(05-945/2)

10:00(05-258/2)(05-259/3)(05-219/2)(05-220/3)(05-947/3)

סמס' ב'סמס' א'סמס' בסמס' א

ד"ר טובה גנזלגב' יעל שלוסברגגב' יעל שלוסברגד"ר תמר מאירד"ר תמר מאיר

מגילת  רותמגילת אסתר הראי"ה קוק: "אורות"הראי"ה קוק: "אורות"שירת קודש:שירת קודש:

פיוטים, תפילות וזמירותפיוטים, תפילות וזמירות

12:00(05-206/2)(05-207/3)(05-366/2)(05-387/3)(05-138/2)(05-126/3)

סמס' ב'סמס' אסמס' ב'סמס' א'סמס' ב'סמס' א

הרב ב"צ קריגרהרב ב"צ קריגרהרב יהושע שפיראהרב יהושע שפיראד"ר תמר מאירד"ר תמר מאיר

מבוא לפרשנות מבוא לפרשנות יונה ונביאי תקופתוספר שופטים

יהודיתיהודית

                          

14:00(05-106/2)(05-125/3)(05-196/2)(05-096/3)

סמס' ב'סמס' א'סמס' ב'סמס' א'

ד"ר איילת סיידלרד"ר איילת סיידלרהרב ב"צ קריגרהרב ב"צ קריגר

על הלכות שהצנעה

יפה להן

16:00(05-300/3)

סמס' ב'

ד"ר טובה גנזל

18:00


