
יום היום דיום גיום ביום א

ח' בשבט 09.01.14ז' בשבט 08.01.14ו' בשבט 07.01.14ה' בשבט 06.01.14ד' בשבט 05.01.14

מועדי נשיםפירוש רש"י על התורהאליהו סנגורן של ישראלאדם - שליחות ויעוד

ספר שמות

(05-479/2)(05-124/2)(05-172/2)(05-309/2)(05-101/2)

סמס' אסמס' אסמס' אסמס' אסמס' א

הרב ב"צ קריגרהרב שמעון גולןהרבנית נחמה אריאל גב' יעל שלוסברגהרב ארי לנדא

איש ואישה צוהר לתורת החסידותבין ישראל לעמיםהלכות שבתיסודות האמונה לאור
בספר בראשיתספר בראשית

(05-414/2)(05-311/2)(05-324/2(05-423/2)(05-123/2)

סמס' אסמס' אסמס' אסמס' אסמס' א

הגב' יעל שלוסברגהרב הלל רחמניהרב שמעון גולןהרב שמעון גולןהרב יובל שרלו

שירת קודש:אכיפת גירושיןתורה עם וארץ במשנתהכנה לתפילה 

פיוטים,תפילות וזמירותבעל ה"משך חכמה"       וסדר התפילהעולמן ההלכתי והרוחני

            והנצי"בשל נשים

(05 -345/2)(05-440/2)(05-464/2)(05-820/2)(05-206/2)

סמס' אסמס' אסמס' אסמס' אסמס' א

ד"ר תמר מאירהרב דוד בסהרב משה פטרוןהרבנית נעמי שפיראד"ר מירב (טובול) כהנא

הראי"ה קוק: אורותהיבטים הסטוריים הרב קוק ומצוות דמותו של הנביא

במשנת הראי"השבין אדם לחברו

להאמין ולחקור

(05-180/2)(05-485/02(05-481/2)(05-366/2)

סמס' אסמס' א(05-355/2)סמס' אסמס' א

הרב יהושע שפיראהרב משה פטרוןסמס' אהרב פרופ' ב"צ רוזנפלדאסנת ברוורמן-שילה

הרב דוד סתיו

ספר שופטיםספר דברי הימים ספר ישעהו

ספר שמואל

תורת המידות בח"ן

(05-119/2)(05-107/2)(05-191/2)(05-106/2)

סמס' א(05-421/2)סמס' א'סמס' א

הרב ב"צ קריגרד"ר מירי כהנאסמס' אד"ר לאה הימלפרבהרב יובל שרלו

גב' נועה איתם

פותחים מדרש -סוגיות במסכת ברכותנושאים בהתפתחות אישית

  משל למה הדבר דומהמתיבתאסוגיות אקטואליות עפ"י תורת החסידות

  בתלמוד

(05-494/2)(05-949/2)(05-214/2)

סמס' אסמס' א(05-208/2)סמס' א

גב' יעל שלוסברגסמס' אהרב מיכי יוספי

ד"ר מירב (טובול) כהנאגב' מירב סויסה

 בית מדרש ערב

עיונים בפרשה         בית מדרשבית מדרש ערב

(05-901/2)(05-905/2)(05-904/2)(05-192/2)

סמס' אסמס' א

סמס' אגב' מירב סויסהאסנת ברוורמן -שילה

אסנת ברוורמן-שילהגב' נועה איתם

תרבות ותקשורת

בעין יהודית

(05-334/2)

סמס' א

הרב דוד סתיו

אבני בנין בחינוך

(05-434/2)

סמס' א

       הרב אייל ורד

    

המדרשה 
לוח בחינות- סמסטר א' תשע"ד

 שבוע ראשון לבחינות  מיום ראשון ד' בשבט (05.01.14) עד יום חמישי ח' בשבט (09.01.14)



המדרשה 

יום היום דיום גיום ביום א
טו' שבט 16.01.14יד' שבט 15.01.14יג' שבט 14.01.14יב' שבט 13.01.14יא' בשבט 12.01.14

הפרשנות החסידית לתורההלכות תפילה וברכותהקדמות הרמב"םהלכה ואמונה

מדרש ואגדהלפרוש המשנהבחיים המודרניים

            סדנא

(05-353/2)(05-348/2)(05-305/2)(05-183/2)(05-258/2)

סמס' אסמס' אסמס' אסמס' אסמס' א

ד"ר תמר מאירהרב משה פטרוןהרב מ. פטרוןהרב שמעון גולןהרב יעקב אריאל

חכמים לדורם ולדורותסוגיות במסכתשירת המקראתודעת הקיוםסוגיות יסוד באמונה
בבא מציעאוהתפתחות הכרתית

(05-442/2)(05-516/2)(05-182/2)(05268/2)(05-219/2)

סמס' אסמס' אסמס' אסמס' אסמס' א

גב' יעל שלוסברגהרב שמעון גולןד"ר לאה הימלפרבהרב מיכי יוספיהרב ארי לנדא

מגילת אסתרסוגיות הלכתיותעיון בכתבי המהר"ל תורת המחלוקת

במפגש עם מצוקה עולמם של תנאים

            אנושית

(05229/2)(05-277/2)(05-452/2)(05-822/2)(05-138/2)

סמס' אסמס' אסמס' אסמס' אסמס' א

הרב ב"צ קריגרהרב דוד בסהרב ש. גולןגב' יעל שלוסברגהרב יובל שרלו

סוגיות אקטואליותפרקים במחשבה תורת ר' נחמן מברסלב    תקשורת בין זוגיתפרקי אברהם

בהלכהיהודית

          מתיבתאמתיבתא

(05-184/2)(05-407/2)(05-405/2)(05-921/2)(05-945/2)

סמס' אסמס' אסמס' אסמס' אסמס' א

ד"ר טובה גנזלהרב הלל רחמניהרבנית נעמי שפיראהרבנית נעמי שפירא אסנת ברוורמן-שילה

גישות פסיקהספר הכוזריסוד השיח במקרא,

במדרש ובסיפורי חסידיםספר דניאל

(05-142/2)(05-223/2)(05-412/2)(05-351/2)

סמס' אסמס' אסמס' א

הרב דוד סתיוהרב דניאל מילרגב' בת שבע רוטסמס' א

ד"ר רבקה רביב

 ספרי תרי עשר בראי הסיפור המקראיבין עצמה לענוה

     הפרשנות הקדומהבהגותו של הרי"ד סולוביצ'יקהלכות תורה ומדינה

(05-179/2)

(05-131/2)    סמס' א(05-513/2)(05-385/2)

   סמס' אסמס' אסמס' א

      ד"ר מירי כהנא ד"ר איילת סיידלרד"ר סמדר שרלוהרב ד"ר יהודה זולדן

עיונים בספר התניא    פרשת שבוע בעין פרקי אבות

  הלכתית

(05-216/2)(05-224/2)(05-406/2)

סמס' אסמס' אסמס' א

הרב הלל רחמניד"ר מירב (טובול) כהנאהרב אריה שטרן

אספר לכם איך היו החופה - סיפור חייםהלכות כשרות הבית

שמחים

בית מדרש(05-310/2)        

(05-317/2)(05-520/2)

סמס' א          סמס' א

סמס' אהרב ישראל סמטהרב ד"ר יהודה זולדן

הרב אייל ורד

גמרא למתקדמותסוגיות סוציאליות

מסכת סוכהאקטואליות

(05287/2)(05-830/2)

סמס' אסמס' א

הרב נחמיה טיילורהרב דוד סתיו

בית מדרש ערב

(05-907/2)

סמס' א

הגב' אסנת ברוורמן -שילה

 שבוע שני לבחינות  מיום ראשון יא' בשבט (12.01.14) עד יום חמישי טו' בשבט (16.01.14)
לוח בחינות- סמסטר א' תשע"ד


