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סגל הוראה ומנהלה

צוות המרצים במדרשה:

סגל מנהלי:
תמיר זקס - מנהל המג"ל��
תמר אריאל��
חגית ערמון ��
זהבית פריד��
אילנה קליגר��
סיסי גרמן - ספרנית��
עינב שליט )סטודנטית(��

הרב ד”ר מיכאל אברהם��
הרב ד”ר יהודה אלטשולר��
הרב יעקב אריאל��
הרבנית נחמה אריאל��
הרב עו”ד דוד בס��
ד”ר לאה הימלפרב��
הרב אריה הנדלר��
ד”ר חנה הנדלר��
מעין הנדלר��
הרב אייל ורד��
הרב ד”ר יהודה זולדן ��
הרב נחמיה טיילור��
הרב מתניה ידיד��
ד”ר מירב )טובול( כהנא��
הרב מיכי יוספי��
הרב אהרון כ”ץ��
הרב ד"ר מאיר ליכטנשטיין��

הרב ארי לנדא��
ד”ר תמר מאיר��
מירב סויסה��
ד”ר נעמה סט��
הרב ישראל סמט��
הרב ארי קאהן��
הרב פרופ’ יצחק קראוס��
ד”ר רבקה רביב��
בת שבע רוט��
הרב הלל רחמני��
פרופ’ יוסף ריבלין��
אסנת ברוורמן-שילה��
יעל שלוסברג��
הרב יהושע שפירא��
הרבנית נעמי שפירא��
הרב שלמה שפר��
הרב יובל שרלו��



ברוכה הבאה למדרשה

של  רחב  מגוון  לך  המציעה  המדרשה  פועלת  בר-אילן  אוניברסיטת  של  בליבה 
לימודים תורניים והזדמנות להתפתחות רוחנית לצד לימודייך האקדמיים.

במדרשה תכניות לימוד מגוונות שנועדו להעשיר ולהעמיק את תפיסת עולמך על 
בסיס תשתית מוצקה ורחבה של ידע והתנסות בתחומי הלימוד התורני. מלבד זאת 
שואפת המדרשה לשילובם של לימודי קודש בכל תחומי ההתמחות האקדמית. בית 
המדרש, הלב הפועם של המדרשה, פעיל בכל שעות היום והערב ומציע לך שיעורים, 

לימוד בחברותות, ובתי מדרש ערב לסטודנטים וסטודנטיות.
צוות ההוראה שלנו מייצג קשת רחבה של אמונות ודעות, וזמין לשיח בכל עת. כאן 

תמצאי אווירה משפחתית נעימה ומזמינה ומגוון פעילויות חברתיות.

ד”ר טובה גנזל
ראש המדרשה

ד”ר איילת סיידלר
סגנית ראש המדרשה

בואי בשלום

קבלת קהל במשרדי המדרשה
ימים א’, ג’, ד’ בשעות: 11:30-14:00
ימים ב’, ה’ בשעות: 09:00-11:00

טלפון: 03-5318270, פקס: 03-7384025
 biu.midrasha@gmail.com :דוא”ל

midrasha.biu.ac.il :אתר אינטרנט: המדרשה בר-אילן
חפשו אותנו ב-

המדרשה אוניברסיטת בר-אילן
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      לימודים במדרשה במקביל לתואר
מחשבה  מדרש,  הלכה,  גמרא,  תנ"ך,  בנושאי  שיעורים  של  גדול  מגוון  מציעה  המדרשה 
וחסידות, וכן מאפשרת לימוד עצמי בחברותות בבית המדרש. הלימודים במדרשה אפשריים 

כחלופה או בשילוב עם קורסי היסוד ביהדות אותם מחויבים ללמוד כל הסטודנטים לתואר.

לתואר  הלימוד  שנות  שלוש  פני  על  המתפרסים  שנתיים  קורסים   10 כוללים  הלימודים 
הראשון, להוציא את המחלקות המפורטות להלן:

הפקולטה למדעי החיים, מדעים מדוייקים ובי״ס להנדסה 8 קורסים שנתיים למסיימות ��
תואר ב-3 שנים.

המחלקה לתושב״ע והפקולטה למשפטים 6 קורסים שנתיים.��

סטודנטית המעוניינת ללמוד מעבר למכסה זו זכאית לעשות זאת ללא תשלום נוסף.  

במסגרת הקורסים הנלמדים במדרשה יכולה הסטודנטית להירשם לקורס חברותא ולסדר 
ושיעור. 

חברותא -  בקורס זה תבחר הסטודנטית ספר או נושא אותו היא רוצה ללמוד ובו תתמקד 
עם שותפה ללימוד במהלך הסמסטר. הלימוד בחברותא מתקיים בבית המדרש. בכל יחידת 
זמן בה מתקיים לימוד בחברותא נמצא בבית המדרש משיב/ה האחראי על הלומדות. קביעת 
מטלת הסיום לקורס החברותא תעשה בסיכום עם המשיב והוא האחראי שהמטלה תיבדק.  
בנות שנה א' רשאיות לקחת קורס חברותא אחד. החל משנה ב' ניתן, לאחר קבלת אישור, 

ללמוד שתי חברותות. יש לרכוש את הספר הנלמד בחברותא.

סדר ושיעור - קורס המורכב משתי יחידות זמן. בראשונה לימוד מונחה בחברותא המהווה 
הכנה לשיעור ובשנייה שיעור. קורס זה נחשב לסטודנטית כשני קורסים וציון מטלת הסיום 

ירשם פעמיים, פעם כציון הסדר ופעם כציון השיעור. 

כל הקורסים המופיעים בחוברת הם סמסטריאליים.
ניתן להרשם לסמסטר א' או לסמסטר ב' או לשניהם למעט אם צויין במפורש אחרת.

תכניות הלימוד במדרשה
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      מסלולי תכניות מיוחדות במדרשה
במדרשה מתקיימים מסלולי לימוד מתוגברים לסטודנטיות בכל התארים המעוניינות לגדול 

בתורה. חלק ניכר מן התכניות מזכות גם במלגה. 

תכנית מתיבתא
בראשות ד"ר מירב )טובול( כהנא. רכזת הסטודנטיות - הרבנית נעמי שפירא

של  מונחה  עצמי  ובלימוד  בהעמקה  המעוניינות  התארים  כל  לתלמידות  מיועדת  התכנית 
לימודי היהדות )תנ"ך, גמרא, הלכה, מחשבה, מדרש וחסידות(. 

התכנית כוללת לימוד בחברותות, סדרים ושיעורים על פני כל השבוע, וכן סמינריון מתיבתא 
המתקיים ארבע פעמים בכל סמסטר בימי שני ב 20:00 ושבת משותפת. 

בתכנית שני מסלולים:
10 קורסים שנתיים המזכים במלגה של 10,000 ₪  ומלגת קיום חודשית.��
8 קורסים שנתיים ]לתלמידות מדעים 7 קורסים שנתיים[ המזכים במלגה של 8,000 ש"ח.��

תכנית ספרא
בראשות ד"ר נעמה סט

התכנית מיועדת לסטודנטיות בתואר שני או בסיום התואר הראשון בעלות רקע נרחב בלימודי 
תושב"ע. 

בחברותות,  מדרשי  בית  לימוד  ומעמיקים,  מורחבים  והלכה  גמרא  לימודי  כוללת  התכנית 
בסדרים ובשיעורים. בשנת תשע"ח כל השיעורים יעסקו במסכת כתובות.

התכנית מתקיימת בימי רביעי בין השעות 8:00-19:30 )ניתן להמיר שני קורסים של יום רביעי 
בסדר ושיעור בהלכה עם הרב כ"ץ בימי שני בבוקר(.

ואת   .₪  7,500 של  במלגה  ראשון  תואר  תלמידות  את  מזכה  המלאה  בתכנית  השתתפות 
תלמידות תואר שני במלגה של 10,000 ₪. 

תורה לשמה
בראשות ד"ר מירב )טובול( כהנא

התכנית מיועדת לתלמידות כל התארים אשר סיימו את חובותיהן בלימודי היסוד ומעוניינות 
להמשיך וללמוד קורסים במדרשה.

התכנית כוללת ארבעה קורסים שנתיים ומזכה במלגה של 5,000 ש"ח.

פירוט התכניות
4 עמודים
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תכנית בית מדרש לחסידות
בראשות ד"ר חנה הנדלר

בתורת  ובהרחבה  בהעמקה  המעוניינות  ושלישי  שני  תואר  מיועדת לתלמידות  התכנית 
החסידות. 

תורת  מוהר"ן,  ליקוטי  'התניא',  ותלמידיו, ספר  טוב  תורת הבעל שם  כוללת לימוד  התכנית 
ה'שפת אמת', וכן לימוד בחברותות בסדרים, ושיעורים.

 7 וכוללת   8.00-19.30 השעות  בין  ברביעי(  נוסף  )וקורס  שלישי  בימי  מתקיימת  התכנית 
קורסים שנתיים. 

תלמידות הקתדרא לחסידות מוזמנות לשלב בין המסלול האקדמי למסלול התורני.
השתתפות בתכנית המלאה מזכה במלגה של 10,000 ₪.

תכנית חותם
בראשות אסנת ברוורמן שילה והרב מתניה ידיד  

בית מדרש לנשים, בוגרות תואר ראשון )או לימודים מקבילים/תורניים( המבקשות להתגדל 
בתורה ולהעמיק את עולמן הרוחני, הלימודי והנפשי.

בתכנית לימוד והעמקה בתנ"ך ובתלמוד, עיסוק בבניין הנפש והמידות, ושיח של ניגון ותפילה. 
בשיעורים, בחברותות ובחבורה. 

התכנית מתקיימת בימי ראשון וכוללת 6 קורסים שנתיים.
ואת   ₪  7,500 של  במלגה  ראשון  תואר  תלמידות  את  מזכה  המלאה  בתכנית  השתתפות 

תלמידות תואר שני במלגה של 10,000₪. 
עלות ההשתתפות בתכנית למי שאינה סטודנטית בבר - אילן 1,800 ₪. 

תכנית ראשית
בראשות הרב ישראל סמט

שני-שלישי  ותואר  ראשון  תואר  לתלמידות  מיועדת  שטרנטל,  וג'והן  נורמן  ע"ש  התכנית, 
בוגרות החינוך הממלכתי  המעוניינות לשלב בלימודיהן האקדמיים שיח יהודי מאתגר ומרתק. 
התכנית כוללת שיעורים בקבוצות לימוד קטנות. המשתתפות נפגשות עם עולם עשיר של 
ידע יהודי, הכרת ארון הספרים היהודי, והכרת אורח החיים היהודי תוך מתן דגש על תחום 

המשפחה היהודית. 
מתקיימות שתי תכניות:

לתלמידי התואר הראשון ולתלמידי תואר שני ושלישי. הלימודים מוכרים לחובת לימודי יסוד 
באוניברסיטה. רשימת הקורסים לתכנית מפורסמת במערכת. 
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בכל אחד מן התארים קיימים שני מסלולים: 
מסלול רגיל- 4 קורסים שנתיים מזכה במלגה של 5,000 ₪.��
מסלול מוגבר- 8 קורסים שנתיים מזכה במלגה של 8,000 ₪. ��

תכנית דוקטורנטיות
בראשות הרב ד"ר מיכאל אברהם

התכנית, בתמיכתם של ד"ר מרדכי וד"ר ניקי כץ, מיועדת לדוקטורנטיות מתחומי ידע שונים.
התכנית כוללת לימוד מעמיק בגמרא בהיקף של 6 קורסים שנתיים בימים שלישי וחמישי 

בשעות 8:45 - 13:15 ומזכה במלגה של 5000$ לשנה. 

סדנת מאמינות וחוקרות
בראשות ד"ר רבקה רביב

סדנא ייחודית המיועדת לחוקרות מתחומים שונים בתארים מתקדמים. מטרת הסדנא ליצור 
ויוצר המפגיש בין השיח המחקרי לשיח האמוני. הסדנא כוללת העשרה  בית מדרש לומד 
של המתודות והכלים תוך לימוד בחברותות, קבוצות דיון, דיון, אימון בהצגת פרזנטציה, סיוע 

בכתיבה ועוד. הסדנא מתקיימת בימי שלישי פעם בשבועיים בין השעות 18:00 - 21:00. 
השתתפות בסדנה מקנה מלגת עידוד בסך 2000 ₪.

תכנית אתנחתא
בראשות מירב סויסה

תכנית טרום אקדמית המיועדת לבוגרות צבא או שרות לאומי. 
התכנית כוללת ללימודים תורניים ובנוסף שמה דגש על פעילות חברתית, פעולות התנדבות, 

שבתות משותפות ועוד.
עלות ההשתתפות בתכנית היא 3000 ₪ לשנה ו 1500 ₪ לסמסטר. תתכן אפשרות של שילוב 

לימודים לבחינה הפסיכומטרית.
הלימודים מוכרים כחלק מדרישות התואר למשתתפות שימשיכו את לימודיהן בבר-אילן .
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תכנית להכשרת מדריכות כלות
בראשות בת שבע רוט והרבנית נעמי שפירא

התכנית מיועדת לנשים המעוניינות לשמש כמדריכות לכלות דתיות וחילוניות במגמה להפוך 
את המפגש הראשוני על הלכות טהרה לחוויה חיובית ומעוררת השראה. 

התכנית כוללת שיעורים, סדנאות אימון למדריכות בפועל, ימי עיון והרצאות.
התכנית מתקיימת בימי שני בבוקר בין השעות 8:15-13:30. 

עלות השתתפות בתכנית 2200 ₪.

תכנית אלול
בראשות אסנת ברוורמן-שילה 

שלושה שבועות של פתיחת הלב והדעת לקראת הימים הנוראים. שיעורים מפי מורי המדרשה 
ומרצים אורחים, התוועדויות, סדנאות מגוונות, שירה וניגון, סליחות, סיור ועוד. 

השתתפות מלאה בתכנית מקנה 1.5 קורסים שנתיים במדרשה, השתתפות חלקית מקנה בין 
1 ל- 0.5 קורס שנתי וניתן להגיע גם לשיעורים בודדים.

עלות התכנית לסטודנטיות חדשות וותיקות ולבוגרות שירות 300 ₪ לתכנית מלאה; 150 ₪ 
לתכנית חלקית; 25 ₪ ליום.   

לשומעות חופשיות 400 ₪ לתכנית מלאה; 120 ₪ לשבוע; 40 ₪ ליום.

Israel Experience תכנית חד שנתית
בראשות הרב ארי קאהן

התכנית המתקיימת באנגלית מיועדת לסטודנטיות השוהות שנה בארץ.
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     שיעורים מיוחדים במדרשה
מלבד השיעורים הרגילים הניתנים במדרשה מוצעים לסטודנטיות מגוון קורסים ייחודיים.

בתי מדרש ערב לסטודנטים וסטודנטיות
בתי מדרש ערב מתקיימים בימים א ג ד בין השעות 19:30-21:30 ומיועדים לקהל סטודנטיאלי, 
גברים ונשים, המבקש מפגש בעל תכנים תורניים ורוחניים מאתגרים. השיעור מבוסס על 

מפגש עם מרצה אורח ודיון עם הסטודנטים.
בחברותות  לימוד  ובו   TORAH AND CHOLENT באנגלית  מדרש  בית  מתקיים  ראשון  בימי 
ולאחר מכן שיעור, בימי שלישי מתקיים בית מדרש 'מדרבנן' שבו לימוד בחברותות, שיעור 
ולאחריו דיון, ובימי רביעי בית מדרש 'בגו' העוסק בהרצאות מגוונות בנושאי פנימיות ורוחניות.

שנתי  לקורס  זכות  נקודת  מקנה  מטלה  והגשת  המדרש  מבתי  באחד  שנתית  השתתפות 
כמקובל במדרשה. 

קרן תקווה
קורס שעוסק בסוגיות שעל סדר היום הישראלי, בצורה מעמיקה, ובוחן אותן מנקודת מבט 
יהודית. בקורס משולבות הרצאות של מרצים שונים מתחומי דעת מגוונים.  הקורס פתוח 

לסטודנטים וסטודנטיות, הנרשמים יוזמנו לראיון קבלה מוקדם.

חברותא - תכנית חיבורים
שמטרתו  שונים  מדע  בנושאי  לוד  אורט  מתיכון  י"א  כיתות  תלמידי  עם  בחברותא  לימוד 

חשיפתם ללימודי יהדות. הקורס מתקיים ביום ד' בשעה 14:00.

חברותא - תכנית עוצמות
לימוד בחברותא עם סטודנטים בעלי מוגבלויות קוגניטיביות. מועד הקורס טרם נקבע.
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      קורסים במדרשה לתלמידות
      שאינן סטודנטיות מן המניין

לגמלאיות  ועד  הלאומי  השירות  מן  הגילאים  בכל  לנשים  שעריה  את  פותחת  המדרשה 
שחשקה נפשן בתורה. 

שומעות חופשיות
ניתן לבחור כל קורס המופיע במערכת, למעט קורסים בתכניות סגורות.

עלות קורס סמסטריאלי 500 ₪ וקורס שנתי  1000 ₪ 
לפנסיונריות )נשים מגיל 60 ומעלה( 350 ₪ לקורס סמסטריאלי ו 700 ₪ לקורס שנתי  

לחברות ארגון הבוגרים 300 ₪ לקורס סמסטריאלי ו 600 ₪ לקורס שנתי 

שילוב עם השרות הלאומי
שירות  בת  של  הזמנים  ללוח  התאמה  מאפשרת  השעות  מערכת  של  הנרחבת  הפריסה 
ונצברים  מוכרים  הלימודים  השרות.  שנת  במהלך  במדרשה  לימודים  לשלב  ניתן  הלאומי. 

כמילוי חלק מן החובות בלימודי התואר עבור הממשיכות בבר - אילן.
עלות קורס סמסטריאלי לבת שירות לאומי 300 ₪. קורס שנתי 600 ₪.

מורות
ביחידה  יתבצע  לקורסים  הרישום  השתלמות.  בגמול  מזכים  במדרשה  השיעורים  כל 

להשתלמות מורים.
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טל. 03-531-8608/270  פקס. 03-738-4025
biu.midrasha@gmail.com, midrasha.biu.ac.il

המכון הגבוה לתורה ע״ש לודביג ואריקה יסלזון
The Ludwig and Erica Jesselson

Institute for Advanced Torah Studies

אם אתם סטודנטים/יות בעלי/ות כושר מנהיגות, סקרנים/יות
ומעוניינים/יות בהרחבת אופקים

מקומכם/ן אתנו בקורס קרן תקווה במדרשה 
באוניברסיטת בר-אילן

אצלנו תוכלו להעמיק ולהרחיב את השכלתכם הכללית 
והיהודית בתחומים הנוגעים לערכי הליבה של מדינת ישראל.

קרדיט אקדמי )1 ש”ש בלימודי יהדות( ומלגה בסך 2,000 ₪

מיטב המרצים

קורס שבועי המתקיים בימי ראשון בין השעות 11:30-10:00

בראש הקורס עומדים ד”ר טובה גנזל והרב ד”ר יהודה אלטשולר

החלה ההרשמה לשנת תשע”ח
midrasha.biu.ac.il :לפרטים ולקביעת ראיון: אתר המדרשה

biu.midrasha@gmail.com :משרד המדרשה 03-5318270  ובמייל

קרן תקווה במדרשה



1213

יום ראשון
שיעוריםשיעורים

תכנית חותם
סדר ושיעורחברותאשיעורשיעור

8:10

פרקים במשנתו ההלכתית  
של הרב עובדיה יוסף

סמסטר א'
ספר דניאל 
סמסטר ב'

הרב אייל ורד

10:00
הלכה ומדע

הרב יעקב אריאל

קרן תקווה
)שנתי(

ד"ר טובה גנזל
הרב יהודה אלטשולר

)לסטודנטים וסטודנטיות(

הרבנית נעמי שפירא
סדר

אורות התשובה
הרבנית נעמי שפירא

12:00

משנה חסידית ארץ ישראלית
סמסטר א'

שבעים פנים למקראהרב מיכי יוספי
ד"ר לאה הימלפרב

עידית ברטוב
שיעור

אורות התשובה
הרבנית נעמי שפירא

עין אי"ה 
סמסטר א'

 הרב יהושע שפירא
עין אי"ה 
סמסטר ב'

 הרב יהושע שפירא

משנה חסידית ארץ ישראלית
סמסטר ב'

הרב מיכי יוספי

14:00
סיפורי ר' נחמן
הרב אייל ורד

תקשורת בין זוגית 
הרבנית נעמי שפירא

הרב ישראל סמט

סדר
החופה -

סיפור החיים
הרב ישראל סמט

סדר
אחים במקרא

אסנת ברוורמן-שילה

16:00
פיוטים ושירת קודש

ד"ר תמר מאיר
פרקי מבוא לאגדה 

ד"ר רבקה רביב
הרב ארי לנדא

שיעור
החופה -

סיפור החיים
הרב ישראל סמט

שיעור
אחים במקרא

אסנת ברוורמן-שילה

מנהגים18:00
הרב ארי לנדאהרב דוד בס

גמרא
סמסטר א'

פרקים בתורת הרב קוק
סמסטר ב'

הרב מתניה ידיד

20:00
שיעור ערב לנשים

סוגיות בהלכה
הרב דוד בס

בית מדרש ערב
TORAH AND CHOLENT

)אנגלית(

הרב מתניה ידיד
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יום שני
שיעוריםשיעורים

הדרכת כלות
תכנית ראשית

תואר שניתואר ראשוןסדר ושיעורחברותאשיעור שיעור 

8:10
הלכה לבעלות רקע קודם

איסור והיתר 
הרב אהרון כץ

צמדים בתנ"ך 
 יעל שלוסברג

ד"ר מירב )טובול( כהנא

סדר
גמרא לבעלות רקע

מסכת סוכה 
ד"ר מירב )טובול( כהנא

תקשורת בין זוגית 
הרבנית נעמי 

שפירא
)שנתי(

10:00
שפת אמת

הרבנית נעמי שפירא
פותחים מדרש
יעל שלוסברג

חבורה
צמיחה רוחנית באקדמיה

מירב סויסה

שיעור
גמרא לבעלות רקע

מסכת סוכה  
ד"ר מירב )טובול( כהנא

היסודות ההלכתיים 
של טהרת המשפחה 

גב' בת שבע רוט

12:00
משנה תורה לרמב"ם

הרב יובל שרלו
)שנתי או סמסטר א'(

הנס במקרא בתלמוד 
ובמדרש

סמסטר א'
מרצים אורחיםהרב פרופ' יצחק קראוסד"ר לאה הימלפרב

זוגיות ונשיות בהלכה 
היהודית

מירב סויסה נושאים בעבודת ה'
סמסטר ב'

ד"ר מירב )טובול( כהנא

14:00
פולמוסים בציונות הדתית

הרב יובל שרלו
פרקי דוד

אסנת ברוורמן-שילה

חברותא בהלכות נידה
בת שבע רוט
מירב סויסה

פוגשים את הפרשה
יעל שלוסברג

16:00
משנת הרב סולוביצ'יק

הרב יובל שרלו

יחס ההלכה לאנשים עם 
מוגבלויות
סמסטר א'

משפט המדינה ודיני 
התורה

סמסטר ב' 
ד"ר נעמה סט

אסנת ברוורמן-שילה
סדר

שאול ושמואל
אסנת ברוורמן - שילה

חולמים אמונה
סמסטר א'

האמונה בעידן המודרני
סמסטר ב'

הרב פרופ' יצחק קראוס

16:30-18:00
מפגש עם התלמוד
הרב ישראל סמט

18:00
ספר הכוזרי

הרב פרופ' יצחק קראוס

גמרא למתחילות
מסכת מגילה
סמסטר ב'

ד"ר נעמה סט

שיעור
שאול ושמואל

אסנת ברוורמן - שילה

לקום מחר בבוקר-
עולם התפילה

סמסטר א'
תפילת החיים
סמסטר ב'

הרב ישראל סמט

18:15-19:45
המשפחה היהודית 

בהלכה משבר וצמיחה
ד"ר מירב )טובול( 

כהנא

20:00
שיעור ערב לנשים

מחשבה
הרבנית נעמי שפירא

סמנריון מתיבתא
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יום שלישי
שיעוריםשיעורים

תכניתתכנית חסידות
דוקטורנטיות

תכנית ראשית
תואר ראשוןסדר ושיעורחברותאשיעור שיעור 

8:10
איש ואישה בספר בראשית 

יעל שלוסברג
ד"ר טובה גנזל

סדר
 ישעיהו - הנביא ותקופתו

מסמטר א' 
הלכה ומודרנה
מסמטר ב' 

ד״ר טובה גנזל

סדר
ספר התניא
08:45-11:45מעין הנדלר

סדר גמרא
הרב ד״ר מיכאל אברהם
ד״ר מירב )טובול( כהנא

)ד״ר כהנא בסמסטר א' בלבד(
10:00

משה ויונה
סמסטר א'

ירמיהו וחולדה
סמסטר ב'

יעל שלוסברג

אורח חיים לתורה
פרופ' יוסף ריבלין

ד"ר מירב )טובול( כהנא

שיעור
 ישעיהו - הנביא ותקופתו

מסמטר א' 
הלכה ומודרנה
מסמטר ב' 

ד״ר טובה גנזל

שיעור
ספר התניא
מעין הנדלר

12:00
על התפילה -

רעיון פירוש והלכה
הרב שלמה שפר

ספר שמות
סמסטר א'

ד"ר לאה הימלפרב
הרב פרופ' יצחק קראוס

סדר
גמרא למתחילות
מסכת ברכות 

הרב פרופ'
יצחק קראוס

סדר
עיון בתורת הדורות 

הראשונים של 
החסידות

ד״ר חנה הנדלר

11:45-13:15
שיעור גמרא

הרב ד״ר מיכאל אברהם
ד״ר מירב )טובול( כהנא

)ד״ר כהנא בסמסטר א' בלבד(

מעגל השנה
ד״ר צוריאל ראשי

)לסטודנטים וסטודנטיות( אתגר הפוריות בהלכה
סמסטר ב'

ד"ר מירב )טובול( כהנא

נשיות ומשפחה בתנ"ך
יעל שלוסברג 14:00

סמסטר א'
הלכות נידה
סמסטר ב'

נחום, חבקוק וצפניה
ד"ר טובה גנזל

קוסם ונביא 
אסנת ברוורמן שילה

עידית ברטוב

שיעור
גמרא למתחילות
מסכת ברכות 

הרב פרופ'
יצחק קראוס

שיעור
עיון בתורת הדורות 

הראשונים של 
החסידות

ד״ר חנה הנדלר

16:00

פרשנות בעל הטורים
סמסטר א'

הרב אריה הנדלר

מצוות שבין אדם לחברו
סמסטר א' 
עיון תפילה
סמסטר ב'

תכנית עוצמות* 
הרב פרופ' יצחק קראוס

מרצים אורחיםעידית ברטוב

אדרת מלכות
וגלימת רועים -

עיון בספר שמואל
אסנת ברוורמן שילה

סיפורי יוסף
סמסטר ב' 

ד"ר איילת סיידלר

18:00
אמונה בשעת משבר

סמסטר א'
הרב אריה הנדלר

מחשבת הרמב"ם
סמסטר ב'

הרב אייל ורד

תכנית מאמינות 
וחוקרות

18:00-21:00
)אחת לשבועיים(

סדנה
ד״ר רבקה רביב

20:00
בית מדרש ערב

מדרבנן
אסנת ברוורמן שילה

שיעור ערב לנשים
מחשבה

אסנת ברוורמן שילה

* ראו עמוד 9.



1617

שיעוריםשיעורים
תכניתתכנית חסידות

דוקטורנטיות
תכנית ראשית

תואר ראשוןסדר ושיעורחברותאשיעור שיעור 

8:10
איש ואישה בספר בראשית 

יעל שלוסברג
ד"ר טובה גנזל

סדר
 ישעיהו - הנביא ותקופתו

מסמטר א' 
הלכה ומודרנה
מסמטר ב' 

ד״ר טובה גנזל

סדר
ספר התניא
08:45-11:45מעין הנדלר

סדר גמרא
הרב ד״ר מיכאל אברהם
ד״ר מירב )טובול( כהנא

)ד״ר כהנא בסמסטר א' בלבד(
10:00

משה ויונה
סמסטר א'

ירמיהו וחולדה
סמסטר ב'

יעל שלוסברג

אורח חיים לתורה
פרופ' יוסף ריבלין

ד"ר מירב )טובול( כהנא

שיעור
 ישעיהו - הנביא ותקופתו

מסמטר א' 
הלכה ומודרנה
מסמטר ב' 

ד״ר טובה גנזל

שיעור
ספר התניא
מעין הנדלר

12:00
על התפילה -

רעיון פירוש והלכה
הרב שלמה שפר

ספר שמות
סמסטר א'

ד"ר לאה הימלפרב
הרב פרופ' יצחק קראוס

סדר
גמרא למתחילות
מסכת ברכות 

הרב פרופ'
יצחק קראוס

סדר
עיון בתורת הדורות 

הראשונים של 
החסידות

ד״ר חנה הנדלר

11:45-13:15
שיעור גמרא

הרב ד״ר מיכאל אברהם
ד״ר מירב )טובול( כהנא

)ד״ר כהנא בסמסטר א' בלבד(

מעגל השנה
ד״ר צוריאל ראשי

)לסטודנטים וסטודנטיות( אתגר הפוריות בהלכה
סמסטר ב'

ד"ר מירב )טובול( כהנא

נשיות ומשפחה בתנ"ך
יעל שלוסברג 14:00

סמסטר א'
הלכות נידה
סמסטר ב'

נחום, חבקוק וצפניה
ד"ר טובה גנזל

קוסם ונביא 
אסנת ברוורמן שילה

עידית ברטוב

שיעור
גמרא למתחילות
מסכת ברכות 

הרב פרופ'
יצחק קראוס

שיעור
עיון בתורת הדורות 

הראשונים של 
החסידות

ד״ר חנה הנדלר

16:00

פרשנות בעל הטורים
סמסטר א'

הרב אריה הנדלר

מצוות שבין אדם לחברו
סמסטר א' 
עיון תפילה
סמסטר ב'

תכנית עוצמות* 
הרב פרופ' יצחק קראוס

מרצים אורחיםעידית ברטוב

אדרת מלכות
וגלימת רועים -

עיון בספר שמואל
אסנת ברוורמן שילה

סיפורי יוסף
סמסטר ב' 

ד"ר איילת סיידלר

18:00
אמונה בשעת משבר

סמסטר א'
הרב אריה הנדלר

מחשבת הרמב"ם
סמסטר ב'

הרב אייל ורד

תכנית מאמינות 
וחוקרות

18:00-21:00
)אחת לשבועיים(

סדנה
ד״ר רבקה רביב

20:00
בית מדרש ערב

מדרבנן
אסנת ברוורמן שילה

שיעור ערב לנשים
מחשבה

אסנת ברוורמן שילה
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יום רביעי
שיעוריםשיעורים

אישהתכנית ספרא
על העדה

תכנית ראשית
סדר ושיעורחברותאשיעור שיעור 

8:10
ליקוטי מוהר"ן 

הרב הלל רחמני
ד"ר נעמה סט

סדר
ספרות השו"ת 
ד"ר נעמה סט

סדר אכיפת גירושין
על הבעל 

הרב דוד בס
08:30-11:30

אישה
על העדה

10:00
סוגיות בנביאים ראשונים
הרבנית נחמה אריאל

ספר התניא
סמסטר א'

הרב הלל רחמני
מירב סויסה

שיעור
ספרות השו"ת 
ד"ר נעמה סט

שיעור אכיפת גירושין
על הבעל 

הרב דוד בס גמרא למתחילות
סמסטר ב'

הרב מתניה ידיד

12:00
כשתנ"ך וספרות נפגשים

ד"ר חנה הנדלר
אגדות חז"ל

הרב ארי קהאן
הרב הלל רחמני

סדר
מורה נבוכים 

הרב הלל רחמני

סדר 1
מסכת כתובות בעיון

בהנחיית
ד"ר נעמה סט

סמינריון 
אתנחתא

מירב סויסה

14:00
חסידות לפ"ש   
ד"ר חנה הנדלר 

גמרא למתחילות
מסכת סנהדרין

הרב מתניה ידיד

תכנית חיבורים*
הרב ארי לנדא

שיעור
מורה נבוכים 

הרב הלל רחמני

סדר 2
מסכת כתובות בעיון
הרב ד"ר מאיר 

ליכטנשטיין

אגדות חז"ל כמעצבות
התרבות היהודית

סמסטר א'
יהדות בין דת למוסר

סמסטר ב'
ד״ר מאיר רוט

)לסטודנטים וסטודנטיות(

16:00
ארבע מגילות
הרב אייל ורד

תורת הרב קוק
הרב מתניה ידיד

הרב ארי לנדא

מסכת כתובות בעיון
שיעור

הרב ד"ר מאיר 
ליכטנשטיין

צמחונות וקיימות
סמסטר א'
ביחד ולחוד
סמסטר ב'

הרב ישראל סמט
)לסטודנטים וסטודנטיות(

18:00
פרקי אליהו ואלישע

הרב ארי לנדא

חבורה
צמיחה רוחנית באקדמיה

הרב אייל ורד

פרק ראשון בכתובות -
הלכות טוען ונטען 
הרב נחמיה טיילור

לכל אדם סיפור
סמסטר א'

המשפחה היהודית
סמסטר ב'

הרב ישראל סמט

20:00
בית מדרש ערב

בגו
הרב מתניה ידיד

* ראו עמוד 9.

* ראו עמוד 9.



1819

שיעוריםשיעורים
אישהתכנית ספרא

על העדה
תכנית ראשית

סדר ושיעורחברותאשיעור שיעור 

8:10
ליקוטי מוהר"ן 

הרב הלל רחמני
ד"ר נעמה סט

סדר
ספרות השו"ת 
ד"ר נעמה סט

סדר אכיפת גירושין
על הבעל 

הרב דוד בס
08:30-11:30

אישה
על העדה

10:00
סוגיות בנביאים ראשונים
הרבנית נחמה אריאל

ספר התניא
סמסטר א'

הרב הלל רחמני
מירב סויסה

שיעור
ספרות השו"ת 
ד"ר נעמה סט

שיעור אכיפת גירושין
על הבעל 

הרב דוד בס גמרא למתחילות
סמסטר ב'

הרב מתניה ידיד

12:00
כשתנ"ך וספרות נפגשים

ד"ר חנה הנדלר
אגדות חז"ל

הרב ארי קהאן
הרב הלל רחמני

סדר
מורה נבוכים 

הרב הלל רחמני

סדר 1
מסכת כתובות בעיון

בהנחיית
ד"ר נעמה סט

סמינריון 
אתנחתא

מירב סויסה

14:00
חסידות לפ"ש   
ד"ר חנה הנדלר 

גמרא למתחילות
מסכת סנהדרין

הרב מתניה ידיד

תכנית חיבורים*
הרב ארי לנדא

שיעור
מורה נבוכים 

הרב הלל רחמני

סדר 2
מסכת כתובות בעיון
הרב ד"ר מאיר 

ליכטנשטיין

אגדות חז"ל כמעצבות
התרבות היהודית

סמסטר א'
יהדות בין דת למוסר

סמסטר ב'
ד״ר מאיר רוט

)לסטודנטים וסטודנטיות(

16:00
ארבע מגילות
הרב אייל ורד

תורת הרב קוק
הרב מתניה ידיד

הרב ארי לנדא

מסכת כתובות בעיון
שיעור

הרב ד"ר מאיר 
ליכטנשטיין

צמחונות וקיימות
סמסטר א'
ביחד ולחוד
סמסטר ב'

הרב ישראל סמט
)לסטודנטים וסטודנטיות(

18:00
פרקי אליהו ואלישע

הרב ארי לנדא

חבורה
צמיחה רוחנית באקדמיה

הרב אייל ורד

פרק ראשון בכתובות -
הלכות טוען ונטען 
הרב נחמיה טיילור

לכל אדם סיפור
סמסטר א'

המשפחה היהודית
סמסטר ב'

הרב ישראל סמט

20:00
בית מדרש ערב

בגו
הרב מתניה ידיד

* ראו עמוד 9.



2021

יום חמישי
שיעוריםשיעורים

תכנית דוקטורנטיות
סדר ושיעורחברותאשיעור שיעור 

8:10
המשפחה היהודית בהלכה
ד"ר מירב )טובול( כהנא

המקדש וקודשיו
סמסטר א'

מזמורי תהלים בסידור
סמסטר ב'

הרב מתניה ידיד

יעל שלוסברג
סדר

חכמים לדורם ולדורות
יעל שלוסברג

08:45-11:45
סדר גמרא

הרב ד"ר מיכאל אברהם
ד"ר מירב )טובול( כהנא
)ד״ר כהנא בסמסטר א' בלבד( 10:00

מא"י למדינת ישראל
 הרב פרופ' יצחק 

קראוס

פרשני ימי הביניים
בין פשט לדרש

ד"ר איילת סיידלר
ד"ר מירב )טובול( כהנא

שיעור
חכמים לדורם ולדורות

יעל שלוסברג

12:00

דמויות נשים במקרא
לאור המדרש
סמסטר א'

הרב מתניה ידידיעל שלוסברג

סדר
גמרא בקיאות

מסכת בבא קמא
 הרב מתניה ידיד

11:45-13:15
שיעור גמרא

הרב ד"ר מיכאל אברהם
ד"ר מירב )טובול( כהנא
)ד״ר כהנא בסמסטר א' בלבד(

הורים וילדים בעין הלכתית
סמסטר ב'

ד"ר מירב )טובול( כהנא

14:00

ספר תהלים
סמסטר א'

ספר שופטים 
סמסטר ב'

ד"ר איילת סיידלר

שיעור
גמרא בקיאות 

מסכת בבא קמא
הרב מתניה ידיד



2021

שיעוריםשיעורים
תכנית דוקטורנטיות

סדר ושיעורחברותאשיעור שיעור 

8:10
המשפחה היהודית בהלכה
ד"ר מירב )טובול( כהנא

המקדש וקודשיו
סמסטר א'

מזמורי תהלים בסידור
סמסטר ב'

הרב מתניה ידיד

יעל שלוסברג
סדר

חכמים לדורם ולדורות
יעל שלוסברג

08:45-11:45
סדר גמרא

הרב ד"ר מיכאל אברהם
ד"ר מירב )טובול( כהנא
)ד״ר כהנא בסמסטר א' בלבד( 10:00

מא"י למדינת ישראל
 הרב פרופ' יצחק 

קראוס

פרשני ימי הביניים
בין פשט לדרש

ד"ר איילת סיידלר
ד"ר מירב )טובול( כהנא

שיעור
חכמים לדורם ולדורות

יעל שלוסברג

12:00

דמויות נשים במקרא
לאור המדרש
סמסטר א'

הרב מתניה ידידיעל שלוסברג

סדר
גמרא בקיאות

מסכת בבא קמא
 הרב מתניה ידיד

11:45-13:15
שיעור גמרא

הרב ד"ר מיכאל אברהם
ד"ר מירב )טובול( כהנא
)ד״ר כהנא בסמסטר א' בלבד(

הורים וילדים בעין הלכתית
סמסטר ב'

ד"ר מירב )טובול( כהנא

14:00

ספר תהלים
סמסטר א'

ספר שופטים 
סמסטר ב'

ד"ר איילת סיידלר

שיעור
גמרא בקיאות 
מסכת בבא קמא
הרב מתניה ידיד



23

קול קורא
כתיבת מאמרים ע"י נשים לכתב העת 'דרישה' 

המדרשה, אוניברסיטת בר-אילן 
עת  כתב   ,1 מס'  גליון  'דרישה'  חוברת  לאור  יצאה   )2016 )יוני  תשע"ו  השבועות  חג  לקראת 
ע"י  שנכתבו  פה,  שבעל  בתורה  מאמרים  פורסמו  בחוברת  אילן.  בר  באוניברסיטת  המדרשה 

נשים. 
מאמרים  ובה  חוברת  שנה  מדי  להוציא  מבקשת  בר-אילן  באוניברסיטת  המדרשה  הנהלת 
בתורה שבעל פה – משנה, גמרא, אגדה והלכה, מפרי עטן של נשים. המבוקש הוא שכתב עת 
זה יהיה ברמה תורנית גבוהה, ושווה ערך בתוכן ובאיכות לשנתונים אחרים המצויים בשוק )כמו 
תחומין למשל(. זה הוא רף גבוה ומאתגר, ובחוברת הראשונה עמדנו ברף זה. אנו רוצים שתהיה 
בשורה משמעותית בקיומו של ספר עם תוכן זה בתוך המרחב הגדול של הספרות התורנית 

המתחדשת.  
חברי המערכת הם מבין צוות המרצים והמרצות במדרשה. העורך הראשי של השנתון הוא: הרב 
ד"ר יהודה זולדן. וחברי המערכת הם: ד"ר טובה גנזל, הרב ד"ר מיכאל אברהם, הרב יובל שרלו, 

ד"ר מירב טובול כהנא. 
המאמרים ייכתבו לפי כללי הכתיבה המקובלים באקדמיה ויעברו שיפוט. היקף המאמרים הוא: 
15-12 עמודי מחשב )7000-6000 מילים, כולל הערות שוליים(, גופן 12, רווח שורה וחצי, כתב 

דוד או נרקיס. 
לוח הזמנים: הליך הכתיבה, פגישות הנחיה ושיח בדואר האלקטרוני, הגשת טיוטות, יתבצע עד 
סוף סמסטר א' תשע"ז לכל המאוחר. החוברת  תצא לאור בעז"ה לקראת חג שבועות תשע"ז. 

הכותבות תקבלנה מלגה כספית. 
נשים המתעניינות מוזמנות ליצור קשר עם הרב יהודה זולדן  zoldanye@gmail.com או 

ganzelct@yahoo.com   עם ד"ר טובה גנזל

בברכה והצלחה גדולה במשימה החשובה
הרב ד"ר יהודה זולדן וד"ר טובה גנזל
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לוח זמנים אקדמי לשנה״ל תשע״ח 2017-2018
יום ראשון ללימודים: יום ראשון, ב' בחשון תשע"ח, 22 באוקטובר 2017

חופשת חנוכה: יום ראשון, כ"ט בכסלו תשע"ח, 17 בדצמבר 2017
)בשאר הימים בהם מדליקים נרות, ייפסקו הלימודים בשעה 16:00(

צום י' בטבת )אין לימודים(: יום חמישי, י' בטבת תשע"ח, 28 בדצמבר 2017
יום אחרון ללימודים בסמסטר א': יום שישי, י' בשבט תשע"ח, 26 בינואר 2018

חופשה בין הסמסטרים: מיום ראשון, י"ב בשבט תשע"ח, 28 בינואר 2018
עד יום שישי, ט"ו באדר תשע"ח, 2 במרץ 2018 )כולל(

יום ראשון ללימודים בסמסטר ב': יום ראשון, י"ז באדר תשע"ח, 4 במרץ 2018
מיום שני, י' בניסן תשע"ח, 26 במרץ 2018 חופשת פסח: 

עד יום שישי, כ"א בניסן תשע"ח, 6 באפריל 2018 )כולל(  
חידוש הלימודים: יום ראשון, כ"ג בניסן תשע"ח, 8 באפריל 2018

מיום רביעי, ג' באייר תשע"ח, 18 באפריל 2018 יום הזיכרון ויום העצמאות )מוקדם(: 
עד יום שישי, ה' באייר תשע"ח, 20 באפריל 2018 )כולל(  

חופשת יום ירושלים: יום ראשון, כ"ח באייר תשע"ח, 13 במאי 2018
מיום ראשון, ו' בסיון תשע"ח, 20 במאי 2018 חופשת חג שבועות: 

עד יום שני, ז' בסיון תשע"ח, 21 במאי 2018 )כולל(  
יום הסטודנט: )ט.נ.( )משעה 14:00 ואילך(

יום אחרון ללימודים: יום שישי, ט' בתמוז תשע"ח, 22 ביוני 2018
יום ראשון ללימודים בתשע"ט: יום ראשון, ה' בחשון תשע"ט, 14 באוקטובר 2018

הערות:
יום הזיכרון לחללי �� )יום השואה,  זיכרון  הספריות תהיינה סגורות כאשר מתקיימות עצרות 

מערכות ישראל, עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל(.
עצרת �� תתקיים   ,12:00-14:00 בשעות   ,2017 בנובמבר   1 תשע"ח,  בחשון  י"ב  רביעי,  ביום 

זיכרון ליצחק רבין. בשעות אלה לא יתקיימו לימודים.
בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום רביעי, כ"ו בניסן תשע"ח, 11 באפריל 2018, ייפסקו ��

הלימודים בשעה 18:00.
בשעות ��  ,2018 באפריל   12 תשע"ח,  בניסן  כ"ז  חמישי,  יום  ולגבורה,  לשואה  הזיכרון  ביום 

12:00-14:00, תתקיים עצרת זיכרון. בשעות אלו לא יתקיימו לימודים.
ביום שלישי, ב' באייר תשע"ח, 17 באפריל 2018, לא יתקיימו לימודים בין השעות -��12:00

14:00, עקב קיום עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל. באותו היום יסתיימו הלימודים בשעה 
.18:00



חפשו אותנו ב-
המדרשה אוניברסיטת בר-אילן


