כסה עשור וחג

בוקר לימוד לנשים
יום שני כ"ג באלול התשע"ט 23.9.2019
 10:00-09:00ד"ר איילת סיידלר – 'אורי  -בראש השנה ,וישעי  -ביום הכיפורים'
(ויק"ר כא ,א) עיון בתהלים כז
 10:15-10:00קפה ומשהו
 10:15-11:15ד"ר מירב (טובול) כהנא – וימינו תחבקני :החיבוק העוטף של הסוכה
 11:40-11:15ארוחת צהריים קלה

סיפור העגלה

אם רץ לבך

יום רביעי ,ח"י אלול ,יום הולדת הבעש"ט

 12ימים של לימוד והתעוררות לקראת הימים הנוראים

הסיפור החסידי כמשנה מציאות

ט"ו  -כ"ו באלול תשע"ט ,ג'-ז' בתשרי תש"פ

ד"ר חנה הנדלר  ,ד"ר תמר מאיר

שיעורים ,ניגונים ,חברותות ,סדנאות :עם מורי המדרשה ואורחים

עם צאת ספר הילדים של ד"ר תמר מאיר  -סיפור העגלה

מוזמנות

פתוח לנשים ולגברים

נא להירשם מראש בדוא"לbiu.midrasha3@gmail.com :

 12:40-11:40הרבנית ד"ר לאה ויזל – "ושמחת בחגך" :עבודת השמחה של חגי תשרי

זמן אלול – בבית המדרש

המוזמנות בשמחה ובאהבה גם לתכנית אלול הכללית.

ט"ו-כ"ו באלול ,ג'-ח' בתשרי8:45-12:00 ,

דמי השתתפות–  . ₪ 40הנרשמות לתכנית הכללית פטורות מתשלום נוסף.

במקביל לשיעורים

נא להירשם מראש! בדוא"לbiu.midrasha3@gmail.com :

מסלול נוסף של לימוד בית מדרשי בגמרא לבעלות רקע קודם.

התכנית מיוחדת לשומעות החופשיות בלבד,

 13ימים של עיון במסכת סוכה עם המפרשים העיקריים על המסכת
בהדרכת הרב נחמיה טיילור.

ואני תפילתי

המסלול מיועד לבעלות רקע קודם בלימוד גמרא
קבלה לאחר ראיון

ערב עיון  ,התבוננות וניגון
יום ג' כ"ד באלול תשע"ט
" 20.30 – 19.30כאיל תערוג על אפיקי מים"  -על הערגה ועל התפילה -
עם יעל שלוסברג

20.45 – 20.30
22.15 - 20.45

השתתפות מלאה מזכה במלגה של  ₪ 1500למתמידות

בנות המדרשה ,סטודנטיות ,בוגרות שירות לאומי או צבאי ,חברות ,אמהות,
שכנות וכל החפצות לפתוח את שערי הלב והדעת.
ניתן להצטרף לשיעור .ליום  .לשבוע  .לתכנית כולה
השתתפות ב  14שיעורים מקנה חצי נ"ז  ,ב  28שיעורים– נ"ז שלם
וב  42שיעורים נ"ז וחצי
דמי השתתפות :מסובסדים
סטודנטיות ובנות שירות  ₪ 300 :לתכנית מלאה,
 ₪ 150לתכנית חלקית (עד  16שיעורים)  ₪ 25 ,ליום
שומעות חופשיות ₪ 400 :לתכנית מלאה  ₪ 100 ,לשבוע  ₪ 40 ,ליום

זמן אלול .הזמן שלך....
פרטים באתר המדרשה
נא הקדימי הרשמתך

אפשרות להשלים לנ"ז בשיעורים מהתכנית הכללית

לקביעת ראיון Naama.Sat@biu.ac.il :

טעימה

אם רץ לבך,
שובי...

ואני תפילתי :עם הרבנית ד"ר לאה ויזל ,ד"ר טובה גנזל,
ד"ר מירב סויסה והרבנית נעמי שפירא
על הקלידים  :מיכל וילמרסדורף

"ואמר לו רבנו זכרונו לברכה :לך עמי לטייל ,והלך עמו חוץ לעיר והלך בין העשבים .ענה
רבנו זכרונו לברכה ואמר :אם היית זוכה לשמע את קול השירות והתשבחות של העשבים,
איך כל עשב ועשב אומר שירה להשם יתברך… כמה יפה ונאה כששומעין השירה שלהם
וטוב מאד ביניהם לעבוד את ה' ביראה"( .שיחות הר"ן קס"ג).

נא הקדימו הרשמתכן בדוא"ל biu.midrasha3@gmail.com :

זמן אלול תשע״ט
לגדול בתורה ,לגדול באקדמיה

אם רץ לבך ,שובי...
יום ראשון ט"ו אלול
15.9.2019

10:30 - 9:00

זמן אלול תשע"ט
יום שני ט"ז אלול
16.9.2019

יום רביעי י"ח אלול
18.9.2019

יום חמישי י"ט אלול
19.9.2019

יום ראשון כ״ב אלול
22.9.2019

הרבנית נעמי שפירא

הרב שמעון גולן

פרופ' יוסף ריבלין

הרב ד"ר מיכאל אברהם

מעיין הנדלר

הרב דוד בס

שבת ותשובה

יראה ואהבה בעבודת ה'

יונה ויום הכיפורים

תשובה כתהליך:

תשובה במקום שאין בו

גיור כתשובה :גיור מאהבה

למה בעל תשובה עדיף

אדם-עיון במשל המלך

וגיור מיראה

מצדיק?

בשדה

בכלל ובתשובה בפרט

12:15 - 10:45

יום שני כ"ג אלול
23.9.2019

יום שלישי כ"ד אלול
24.9.2019

יום רביעי כ"ה אלול
25.9.2019

וְ ַח ָּנה ִהיא ְמ ַד ֶּב ֶרת

הרב פרופ' יצחק קראוס

הרבנית נחמה אריאל

ד"ר רבקה רביב

הרב אליהו ידיד

הרב ד"ר יהודה

ד"ר לאה הימלפרב

הרב הלל רחמני

מר אליעזר יסלזון

מסע הנשמה -מחזון

כל נדרי

תשובת המלך מנשה

"נבל בחטאו ,דויד

אלטשולר

חנה ואלקנה שבים לביתם

תיקון התפתחות ותשובה

בריחת יונה ותשובתו

ופשרה

בתשובתו ואביגיל

אורות ב"אורות התשובה"

 -בלב אחד?

למציאות ובחזרה

יום חמישי כ"ו אלול
26.9.2019

סיור לשילה
הקדומה
והמתחדשת

יום רביעי ג׳ תשרי
צום גדליה 2.10.2019

יום ראשון ז' תשרי
6.10.2019

יום חמישי ד תשרי
3.10.2019

ד"ר איילת סיידלר

ד"ר איילת סיידלר

ד"ר איילת סיידלר

בדרך לנינוה  -בים הסוער

בדרך לנינוה  -מבטן הלויתן

בדרך לנינוה  -מקדם לעיר

אל העיר נינוה
סדר ושיעור

סדר ושיעור

סדר ושיעור

בחכמתה"

מותנה בהרשמה
ארוחת צהריים

12:45 - 12:15
14:15 - 12:45

הרב יהושע שפירא

ד”ר טובה גנזל

תפילה של תשובה:

הרב ארי קאהן

האם יש מקום ליראה בדור

ל-ל ָּבם
ִּכי-יָ ֻׁשבּו ֵא ַליְּ ,ב ָכ ִ

התוועדות עם

ריש לקיש :תשובה מאהבה

ירמיהו כד ז

הרב רז הרטמן

או מיראה?

של אהבה?

16:00 - 14:30

נר לאתאל

יעל שלוסברג

ד”ר חנה הנדלר

רבי עקיבא ואחר:

שירת התשובה:

שיבת הדוד והרעיה-

שערי תשובה לא ננעלים?

התשובה בראי הפיוט

תיקון ותשובה בשיר

והשירה העברית

השירים

ד"ר נעמה סט
על המחילה

(סדר ושיעור)

(סדר ושיעור)

הרב ד”ר ארי לנדא

הרב יהודה דהן

“כי יבואו עליך...

בנתיבי התשובה של

והשבות אל לבבך” :עיון

המהר”ל

הרב מתניה ידיד

סדר ושיעור

ב”פרשת התשובה”

17:45 - 16:15

"פותחים בניגון" עם

הרבנית ד"ר לאה ויזל

מירי ויסטריך

הרב אייל ורד

הרב ישראל סמט

ד”ר מירב סוויסה

מיכל וילמרסדורף

על התשובה ותקנת

"והתשובה לכל השאלות

רמזי אלול :עבודת התשובה

בין פסיכולוגיה לקאוצ’ינג

מה בין המלכת הי

ואסנת ברוורמן שילה

השבים

היתה שוב גשם"..

בדרך הרמיזה

לתשובה?

סדנת כתיבה

19:30 - 18:00

הרב שלמה שפר
צום השביעי

19:30
סיפור העגלה
על ניגונים
וסיפורים פורצי דרך
פרטים בגב הדף

מדרש מחול עם
מעין דיטשר
סדנת תנועה

19:30
ואני תפילתי :ערב
עיון ,התבוננות וניגון

ד”ר מירב (טובול) כהנא :

אסנת ברוורמן שילה

“אהיה כטל לישראל”

ונתנה תוקף:
יום הכיפורים בבית השיטה

13:30 - 12:45
הרב יעקב אריאל
14:15 -13:30
הרב צבי ליפשיץ
15:15 - 14:30
פרופ' חפציבה ליפשיץ
16:45 - 15:30
ד"ר רות בן מאיר
17:45 - 17:00
חלוקת מלגות

התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים ,עליה
בנויות כל התקוות האישיות והצבוריות ,היא מצות ד’ שהיא מצד
אחד קלה שבקלות ,שהרי הרהור תשובה הוא כבר תשובה ,ומצד
אחד היא קשה שבקשות ,שלא יצאה עדין אל הפעל במלואה
בעולם ובחיים.

(אורות התשובה)

פרטים בגב הדף

לגדול בתורה ,לגדול באקדמיה

