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ראשיתחותםחברותא

חברותאגלות ונבואה  , מלכות

כהנא (טובול)ר מירב "דהרב אייל ורד08:10

05-179/305-774/3

110106בנין/חדר

קרן תקוהחברותא'נושאים בעבודת ההלכה ומדע

להיות אזרח בישראל

ר טובה גנזל"דהרב קראוסכהנא (טובול)ר מירב "דהרב יעקב אריאל10:00

05-371/305-518/305-782/305-555/1

108110- בימד 109106בנין/חדר

- גדולים מהחיים חכמה וחסידות חברותאאתנחתאגמרא למתחילות

על דמויות יהודיות- ל"במשנת הרמח

הרב ישראל  סמטדעת תבונותאסנת שילה

הרב יהושע שפיראכהנא (טובול)מירב יצחק קראוס' הרב פרופ12:00

05-267/305-998/305-776/305-533/305-681/3

ראשית - 108106110בימד 109102בנין/חדר

ח"ך עד הפלמ"מהתנסדרוהאיש משהספר שופטים

מסכת מכות בקיאות ועיוןחידוש מול מסורת

יצחק קראוס' הרב פרופהרב ישראל  סמטאסנת ברוורמן שילההרב ארי לנדא14:00

הרב מתניה ידיד

05-106/305-055/3(05-779/3)(05-604/1)05-686/3

110ראשית 108106בימד  505/66109בנין/חדר

סדרחברותא- שיעור "בראשית"להתחיל מלהיות בינוני

חידוש מול מסורת פרקים נבחרים בספר התניא

16:00

אסנת ברוורמן אסנת ברוורמן -הרב ישראל סמט - הרב מתניה ידיד - הרב אייל ורד 

05-537/305-015/305-977/305-777/305-876/2

108ד "בימ108ד "בימ109106110בנין/חדר

שיעורחברותא, מצוקה אנושית, הלכה

מודרנה ופרשנות הדין18:00

בראשית המלוכה בישראל

אסנת ברוורמן הרב ארי לנדא הרב דוד בס

05-391/305-778/305-603/1

108110ד "בימ109בנין/חדר

20:30-22:00סוגיות בהלכה  בית מדרש ערב אנגלית 20:00

05-085/305-280/3

הרב דוד בס- הרב ארי לנדא 

108110בימד  בנין/חדר

יום ראשון



ראשיתתכנית להדרכת כלותחברותאסדרים ושיעורים

תקשורת בין זוגיתסדר ימי שיבת ציוןהלכה למתקדמותהורים וילדים בהלכה

הרבנית נעמי שפיראר טובה גנזל"דץ"הרב אהרון ככהנא (טובול)ר מירב "ד08:10

שנתי

05-396/305-545/305-780/3(05-409/1)

106109110502/28בנין/חדר

היסודות ההלכתייםחבורה צמיחה רוחניתימי שיבת ציון- שיעורהלכות שבת

בטהרת המשפחה

בת שבע רוט' גב מירב סויסהר טובה גנזל "דיצחק קראוס' הרב פרופ10:00

שנתי

05-311/305-922/305-781/3(05-296/1)

108502/28בימד ראשית 109110בנין/חדר

ע"בעקבות תושבהרצאות אורחיםסדר גמרא  ' אורות וכלים בעבודת הספר יחזקאל

מירב סויסה

הרב מתניה ידידהרבנית נעמי שפיראר טובה גנזל "ד12:00

05-034/305-539/305-783/3(05-600/1)05-663/3

502/28102בימד 110109108בנין/חדר

ל"חז- מודעות עצמית  חברותא שיעור גמרא תקשורת בין זוגיתפותחים מדרש

ר מאיר רוט"דמירב סויסה

 חבורה בהלכות נידה הרבנית נעמי שפיראיעל שלוסברג14:00

בת שבע רוט הרב מתניה ידיד

05-215/305-420/305-926/3(05-784/3)05-649/3

108110בימד 502/23109106בנין/חדר

חברותאשלמה המלךי למדינת ישראל"מא

מירב סויסהיעל שלוסברגיצחק קראוס' הרב פרופ16:00

05-499/305-022/305-785/3

108ד "בימ110109בנין/חדר

חבורה צמיחה רוחנית באקדמיה

הרב מתניה ידיד18:00

05-786/3

108ד "בימבנין/חדר

לשכת הרבשיעור נשים ערב בית מדרש ערב

אורה דירובן20:0005-087/321:00-23:00

הרבנית נעמי שפירא

05-375/3הרב מתניה ידיד

108110106ד "בימבנין/חדר

יום שני 



ראשיתדוקטורנטיותבית מדרש חסידותסדרים ושיעורים

8:45-9:15סדר א על ספר משלי"ס הגר"פרדן על התורה"רמב

שיעור פתיחהעיונים בספר התניא 

יצחק קראוס' הרב פרופיוסף ריבלין'  הרב פרופהרבנית נחמה אריאל08:10

05-188/305193/305-787/3

109109ראשית - 106110בנין/חדר

ך"פותחים תנ9:15-11:45 שיעור-  סדרעיונים בספר שמותהחפץ חיים

ספר שופטיםסדרעיונים בספר התניא סוגיות חברתיות

אקטואליות

יעל שלוסברגיצחק קראוס' הרב פרופר נעמה סט"דר לאה הימלפרב"דהרב שלמה שפר10:00

05-290/3(05-101/2)(05-886/2)(05-911/2)05-688/3

ראשית - 507/61404/68106102109110בנין/חדר

מעגל השנהשיעור"ראשונים כמלאכים- "סדר -שיעורם "ד החזקה לרמב"הישירת המקרא

ר מיכאל אברהם"הרב דעיון בתורת הדורות הראשוניםסוגיות חברתיות

צוריאל רשישל החסידותאקטואליות12:00

כהנא (טובול)ר מירב "דר חנה הנדלר"דר נעמב סט"דהרב יובל שרלו ר לאה הימלפרב"ד

05-182/305-509/305-593/305-789/305-970/105-665/3

 ראשית 110 502/26502/8106109502/36בנין/חדר

על הדבש ועל העוקץ"ראשונים כמלאכים- "שיעור חברותאאתיקה יהודית נשים במקרא לאור המדרש

עוצמותעיון בתורת הדורות הראשונים 

של החסידות

אסנת ברוורמן שילהר חנה הנדלר"דעידית בר טובהרב יובל שרלו יעל שלוסברג14:00

05-021/3(05-333/2)05-790/305-928/305-692/3

110ראשית 108109106בימד 505/63505/65בנין/חדר

:מעגל החיים"כל הארה באה עמה הסתר"- סדרשיר השיריםיק'משנת הרב סולוביצ

תחנות בחייו של אדם'שפת אמת'עיון בפרשנות הפרקי אליהו 

לפרשיות השבועואלישעהרב יובל שרלו הרב יצחק קראוס

הרב ישראל סמטיעל שלוסברגאסנת ברוורמן שילה16:00

05-439/305-139/305-791/305-145/305-669/3

110ראשית 108109בימד 502/14106בנין/חדר

שיעורמן המקרא ועד ההלכה

פרקי אליהו ואלישע

אסנת ברוורמן שילההרב אייל ורד18:00

05-376/305-929/3

ראשית - 106110בנין/חדר

שיעור נשים בית מדרש ערב

20:30-21:30

אסנת ברוורמן שילה20:0005-088/3

אסנת ברוורמן שילה 

108110בימד בנין/חדר

יום שלישי



ראשיתסיפראחברותא

מעגל החיים הנשיסוגיות ביחסי - סדר'ן"ליקוטי מוהר'עיונים בספר עיונים במזמורי תהילים

ממון בין בני זוג

הרב הלל רחמניהרבנית נעמי שפירא

מירב סויסההרב דוד בס08:10

05-130/305-543/305-792/305-693/3

106502/6109110בנין/חדר

סוגיות ביחסי - שיעורחבורה בירושלמי- חברותאגמרא למתחילות

ע"מסע בעקבות תושבממון בין בני זוגעיון תפילה

הרב דוד בסהרב ארי לנדאר נעמה סט"דהרבנית נעמי שפירא10:00

מירב סויסה

05-441/3(05-286/3)05-793/305-930/305-694/3

502/25106108109110בנין/חדר

לכל שבוע הפרשה שלוים של חכמי המזרח"שותסדרדמויות מעולם החסידותבמעגלי השנה

תורת הרב קוקר חנה הנדלר"ד

ר נעמה סט"דהרב הלל רחמניהרב ארי קאהן12:00

הרב ישראל סמט

05-213/305-497/305-794/305-395/305-690/3

108109110בימד 502/29106בנין/חדר

גמראחיבורים- חברותא שיעורהכל נשאר במשפחה

תורת הרב קוק

הרב מאיר ליכטנשטייןהרב ארי לנדאהרב הלל רחמניר חנה הנדלר"ד14:00

05-177/305-933/305-795/305-238/3

108110- בימד 106109בנין/חדר

חברותאסיפורי יוסףבעיות אמוניות 

ראשית-תואר שניצמיחה רוחנית באקדמיהך"בלימוד התנ

ר איילת סיידלר"ד

הרב אייל ורדר רבקה רביב"ד16:00

05-140/305-135/305-796/3

108106בית מדרש 109110בנין/חדר

סדנאחופה וקידושין

ראשית- תואר שניגמרא למתקדמותמאמינות וחוקרות יסודות בנין הבית18:00

י  טקס החופה" עפ

הרב נחמיה טיילורר רבקה רביב"דהרב אייל ורד

05-318/305-251/3

108106ראשית - 109110בנין/חדר

סמינריון מתיבתא

05-090/1

20:00

בימד - 108בנין/חדר

יום רביעי



דוקטורנטיותחברותא

סדרש בעין הלכתית"פמדרש ואגדה

8:45-9:15עולמם של תנאיםסדנא

שיעור פתיחהיעל שלוסברגכהנא (טובול)ר מירב "דר תמר מאיר"ד

08:10

05-259/305-226/305-797/3

110109106106בנין/חדר

9:15-11:45חברותאשיעור ספר ויקראהלכות שבת בעיון

סדרעולמם של תנאים

תמר אריאליעל שלוסברגהרב מתניה ידידכהנא (טובול)ר מירב "ד

10:00

05-342/305-012/305-931/305-798/3

108ד "בימ108ד "בימ109110106בנין/חדר

שיעורסדר ך"יחסי אבות ובנים בתננחמן' סיפורי ר

ר מיכאל אברהם"הרב דהתפתחות המחשבה

הישראלית

הרב מתניה ידידיעל שלוסברגהרב מיכי יוספי12:00

05-454/305-198/305-799/305-970/1

108110ד "בימ109106בנין/חדר

שיעורמנהיגות במקרא

התפתחות המחשבה

הישראלית

הרב מתניה ידידר איילת סיידלר"ד14:00

05-112/305-996/3

110106בנין/חדר

16:00

18:00

יום חמישי


