יום א
אדם  -שליחות ויעוד

בין אדם לבוראו
בעיני חז"ל

)(05-479/2
סמס' א
הרב ארי לנדא

)(05-217/3
סמס' ב'
הרב ארי לנדא

קורסים בהתכתבות
מבוא לתנ"ך
)(05-171/1

08:10

שנתי
ד"ר רבקה רביב

הלכה ואמונה
בחיים המודרניים

הלכה ואמונה
בחיים המודרניים

סוגיות יסוד באמונה

סוגיות יסוד באמונה

)(05-353/2
סמס' א
הרב יעקב אריאל

)(05-354/3
סמס' ב'
הרב יעקב אריאל

)(05-442/2
סמס' א
הרב ארי לנדא

)(05-443/3
סמס' ב'
הרב ארי לנדא

מבוא לתושבע"פ
)(05-264/1

10:00

12:00

שנתי
הרב ד"ר יהודה זולדן

יסודות האמונה לאור
ספר בראשית

יסודות האמונה לאור
ספר בראשית

ספר דניאל

עזרא ונחמיה

עולמן ההלכתי והרוחני
של נשים

עולמן ההלכתי והרוחני
של נשים

מבוא למחשבת ישראל

)(05-414/2
סמס' א
הרב יובל שרלו

)(05-415/3
סמס' ב'
הרב יובל שרלו

)(05-142/2
סמס' א
ד"ר רבקה רביב

)(05-141/3
סמס' ב'
ד"ר רבקה רביב

)(05-345/2
סמס' א
ד"ר מירב )טובול( כהנא

)(05-346/3
סמס' ב'
ד"ר מירב )טובול( כהנא

)(05-510/1
שנתי
הרב יובל שרלו

תורת המחלוקות

תורת המחלוקות

דמותו של הנביא

דמותו של הנביא

)(05-229/2
סמס' א
הרב יובל שרלו

)(05-230/3
סמס' ב'
הרב יובל שרלו

)(05-180/2
סמס' א
אסנת ברוורמן-שילה

)(05-080/3
סמס' ב'
אסנת ברוורמן-שילה

ספר ישעיהו

ספר ירמיהו

פרקי אברהם

פרקי אברהם

)(05-119/2
סמס' א
הרב יובל שרלו

)(05-118/3
סמס' ב'
הרב יובל שרלו

)(05-184/2
סמס' א
אסנת ברוורמן-שילה

)(05-084/3
סמס' ב'
אסנת ברוורמן-שילה

הלכות תורה ומדינה

הלכות שמיטה

)(05-385/2
סמס' א
הרב ד"ר יהודה זולדן

)(05-329/3
סמס' ב'
הרב ד"ר יהודה זולדן

זמן ומועד בהלכה
)(05-303/1

14:00

16:00

18:00

שנתי
ד"ר מירב )טובול( כהנא
נושאים בהתפתחות אישית נושאים בהתפתחות אישית
עפ"י תורת החסידות
עפ"י תורת החסידות
)(05-494/2
סמס' א
הרב מיכי יוספי

)(05-495/3
סמס' ב'
הרב מיכי יוספי
בית מדרש ערב
)(05-901/2
)(05-911/3
אסנת ברוורמן-שילה

יום ב
אליהו סנגורן של ישראל

אליהו סנגורן של ישראל

)(05-124/2
סמס' א
גב' יעל שלוסברג

)(05-024/3
סמס' ב'
גב' יעל שלוסברג

תכנית להדרכת כלות
תקשורת בין זוגית
)נשואות(

08:10

10:00

12:00

14:00

)(05-409/1
שנתי
הרבנית נעמי שפירא

הלכות שבת

הלכות שבת

הכנה לתפילה וסדר
התפילה

עיון תפילה

היסודות ההלכתיים
בטהרת המשפחה

)(05-311/2
סמס' א
הרב שמעון גולן

)(05-316/3
סמס' ב'
הרב שמעון גולן

)(05-440/2
סמס' א
הרבנית נעמי שפירא

)(05-441/3
סמס' ב'
הרבנית נעמי שפירא

)(05-296/1
שנתי
גב' בת שבע רוט

הרב קוק ומצוות
שבין אדם לחברו

ספר שמואל

הקדמות הרמב"ם
לפרוש המשנה

הקדמות הרמב"ם
לפרק "חלק"

תודעת הקיום
והתפתחות הכרתית

תודעת הקיום
והתפתחות הכרתית

הרצאות אורחים

סמ' א )(05-485/2
סמ' ב )(05-486/3
הרב פרופ' ב"צ רוזנפלד

סמ' א )(05-107/2
סמ' ב )(05-108/3
ד"ר לאה הימלפרב

)(05-348/2
סמס' א'
הרב שמעון גולן

)(05-349/3
סמס' ב'
הרב שמעון גולן

)(05-516/2
סמס' א'
הרב מיכי יוספי

)(05-517/3
סמס' ב'
הרב מיכי יוספי

)(05-600/1

עולמם של תנאים

עולמם של תנאים

תקשורת בין זוגית

תקשורת בין זוגית

סוד השיח במקרא,
במדרש ובסיפורי חסידים

ספר במדבר

)(05-277/2
סמס' א'
גב' יעל שלוסברג

)(05-278/3
סמס' ב'
גב' יעל שלוסברג

)(05-407/2
סמס' א'
הרבנית נעמי שפירא

)(05-420/3
סמס' ב'
הרבנית נעמי שפירא

)(05-223/2
סמס' א'
גב' בת שבע רוט

)(05-103/3
סמס' ב'
ד"ר לאה הימלפרב

פרקי אבות

ספר משלי

בין עצמה לענוה

בין עצמה לענוה

בהגותו של הרי"ד סולוביצ'יק

בהגותם של הראי"ה,

סוגיות אקטואליות בתלמוד סוגיות אקטואליות בתלמוד

הרב שג"ר והחסידות

16:00

18:00

)(05-513/2
סמס' א'
ד"ר סמדר שרלו

)(05-514/3
סמס' ב'
ד"ר סמדר שרלו

הלכות כשרות הבית

סוגיות בענייני חברה
ורווחה

)(05-310/2
סמס' א'
הרב ד"ר יהודה זולדן

)(05-328/3
סמס' ב'
הרב ד"ר יהודה זולדן

)(05-216/2
סמס' א'
הרב אריה שטרן

)(05-190/3
סמס' ב'
הרב אריה שטרן

)(05-208/2
סמס' א'
גב' מירב סויסה

)(05-209/3
סמס' ב'
גב' מירב סויסה
בית מדרש ערב
)(05-905/2
)(05-915/3
גב' מירב סויסה

יום ג

08:10

פירוש רש"י על התורה

פירוש רש"י על התורה

בין ישראל לעמים

בין ישראל לעמים

שירת המקרא

)(05-172/2
סמס' א'
הרבנית נחמה אריאל

)(05-174/3
סמס' ב'
הרבנית נחמה אריאל

)(05-324/2
סמס' א'
הרב שמעון גולן

)(05-322/3
סמס' ב'
הרב שמעון גולן

)(05-182/2
סמס' א'
ד"ר לאה הימלפרב

הלכות תפילה וברכות

הלכות תפילה וברכות

עיון בכתבי המהר"ל

עיון בכתבי המהר"ל

תורת ר' נחמן מברסלב

תורת ר' נחמן מברסלב

)(05-305/2
סמס' א
הרב משה פטרון

)(05-306/3
סמס' ב'
הרב משה פטרון

)(05-452/2
סמס' א'
הרב שמעון גולן

)(05-448/3
סמס' ב'
הרב שמעון גולן

)(05-405/2
סמס' א'
הרבנית נעמי שפירא

)(05-403/3
סמס' ב'
הרבנית נעמי שפירא

)(05-940/2
)(05-941/3

תורה עם וארץ במשנת
בעל ה"משך חכמה"
והנצי"ב
)(05-464/2
סמס' א
הרב משה פטרון

תורה עם וארץ במשנת
בעל ה"משך חכמה"
והנצי"ב
)(05-465/3
סמס' ב'
הרב משה פטרון

"יש לך כנפי רוח"

"יש לך כנפי רוח"

ספר הכוזרי

ספר הכוזרי

סוגיות במסכת ברכות

עפ"י כתבי הרב קוק

עפ"י כתבי הרב קוק

)(05-425/2
סמס' א'
הרבנית נעמי שפירא

)(05-426/3
סמס' ב'
הרבנית נעמי שפירא

הסיפור המקראי

מזמורי תהילים

פרשת שבוע בעין
הלכתית

פרשת שבוע בעין
הלכתית

החופה  -סיפור חיים
בית מדרש

)(05-179/2
סמס' א'
ד"ר איילת סיידלר

)(05-127/3
סמס' ב'
ד"ר איילת סיידלר

)(05-224/2
סמס' א
ד"ר מירב )טובול( כהנא

)(05-226/3
סמס' ב'
ד"ר מירב )טובול( כהנא

)(05-952/2
)(05-953/3
הרב ישראל סמט

מתיבתא
בית מדרש
10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

)(05-412/2
סמס' א
הרב דניאל מילר

)(05-949/2
)(05-950/3

)(05-413/3
סמס' ב'
הרב דניאל מילר

ד"ר מירב )טובול( כהנא

פרשנות ה"שפת אמת"
למדרש

להאמין ולחקור

להאמין ולחקור

תורת המידות בח"ן

תורת המידות בח"ן

החופה  -סיפור חיים

)(05-401/2
סמס' א
הרב אריה הנדלר

)(05-355/2
סמס' א
הרב דוד סתיו

)(05-338/3
סמס' ב'
הרב דוד סתיו

)(05-421/2
סמס' א'
גב' נועה איתם

)(05-422/3
סמס' ב'
גב' נועה איתם

)(05-317/2
)(05-318/3
הרב ישראל סמט

פרקי אמונה
בשעת משבר
)(05-476/2
סמס' א'
הרב אריה הנדלר
מדברים אמונה
סדנא
)(05-431/1
שנתי
ד"ר מירב )טובול( כהנא

סוגיות סוציאליות
אקטואליות
)(05-287/2
סמס' א'
הרב דוד סתיו

סוגיות סוציאליות
אקטואליות
)(05-288/3
סמס' ב'
הרב דוד סתיו

בית מדרש ערב
)(05-904/2
)(05-919/3
גב' נועה איתם

יום ד

08:10

מועדי נשים

מועדי נשים

צוהר לתורת החסידות

צוהר לתורת החסידות

אכיפת גירושין

אכיפת גירושין

)(05-309/2
סמס' א'
הרב שמעון גולן

)(05-308/3
סמס' ב'
הרב שמעון גולן

)(05-423/2
סמס' א'
הרב הלל רחמני

)(05-424/3
סמס' ב'
הרב הלל רחמני

)(05-820/2
סמס' א'
הרב דוד בס

)(05-821/3
סמס' ב'
הרב דוד בס

סוגיות במסכת
בבא מציעא

סוגיות במסכת
בבא מציעא

)(05-183/2
סמס' א'
הרב משה פטרון

)(05-181/3
סמס' ב'
הרב משה פטרון

)(05-268/2
סמס' א'
הרב שמעון גולן

)(05-269/3
סמס' ב'
הרב שמעון גולן

סוגיות הלכתיות
במפגש עם מצוקה
אנושית
)(05-822/2
סמס' א'
הרב דוד בס

סוגיות הלכתיות
במפגש עם מצוקה
אנושית
)(05-823/3
סמס' ב'
הרב דוד בס

היבטים הסטוריים
במשנת הראי"ה

היבטים הסטוריים
במשנת הראי"ה

ספרי תרי עשר בראי
הפרשנות הקדומה

ספרי תרי עשר בראי
הפרשנות הקדומה

פותחים מדרש -
משל למה הדבר דומה

פותחים מדרש -
משל למה הדבר דומה

)(05-481/2
סמס' א
הרב משה פטרון

)(05-482/3
סמס' ב'
הרב משה פטרון

)(05-131/2
סמס' א'
ד"ר מירי כהנא

)(05-133/3
סמס' ב'
ד"ר מירי כהנא

)(05-214/2
סמס' א'
גב' יעל שלוסברג

)(05-215/3
סמס' ב'
גב' יעל שלוסברג

כשמקרא וספרות נפגשים

כשמקרא וספרות נפגשים

גישות פסיקה

גישות פסיקה

ספר דברי הימים

ספר דברי הימים

עיונים בספר התניא

)(05-165/2
סמס' א'
ד"ר חנה הנדלר

)(05-065/3
סמס' ב'
ד"ר חנה הנדלר

)(05-351/2
סמס' א'
הרב דוד סתיו

)(05-352/3
סמס' ב'
הרב דוד סתיו

)(05-191/2
סמס' א'
ד"ר מירי כהנא

)(05-091/3
סמס' ב'
ד"ר מירי כהנא

)(05-406/2
סמס' א'
הרב הלל רחמני

דמויות מעולם החסידות

דמויות מעולם החסידות

עיונים בפרשה

עיונים בפרשה

תרבות ותקשורת
בעין יהודית

תרבות ותקשורת
בעין יהודית

)(05-496/2
סמס' א'
ד"ר חנה הנדלר

)(05-497/3
סמס' ב'
ד"ר חנה הנדלר

)(05-192/2
סמס' א'
אסנת ברוורמן-שילה

)(05-092/3
סמס' ב'
אסנת ברוורמן-שילה

)(05-334/2
סמס' א'
הרב דוד סתיו

)(05-339/3
סמס' ב'
הרב דוד סתיו

נשים בפרשת דרכים
)(05-521/3
סמס' ב'
הרב אייל ורד
אבני בנין בחינוך
)(05-435/3
סמס' ב'
הרב אייל ורד

פירוש רמב"ן על התורה
)(05-830/2
סמס' א
הרב נחמיה טיילור

פירוש רמב"ן על התורה
)(05-831/3
סמס' ב'
הרב נחמיה טיילור

מתיבתא
הפרשנות החסידית לתורה הפרשנות החסידית לתורה

10:00

12:00

14:00

16:00

אספר לכם איך היו שמחים
)(05-520/2
18:00
סמס' א
הרב אייל ורד
אבני בנין בחינוך
)(05-434/2
20:00
סמס' א'
הרב אייל ורד

תושבע"פ
חידוש מול מסורת
)(05-246/3
סמס' ב'
הרב ישראל סמט

בית מדרש
)(05-942/2
)(05-944/3

פרקים במחשבה
היהודית
)(05-921/2
)(05-951/3
הרב הלל רחמני

בית מדרש ערב
)(05-907/2
)(05-937/3
אסנת ברוורמן-שילה

08:10

10:00

12:00

14:00

יום ה

מתיבתא

ספר שמות

מועדי ישראל

איש ואשה
בספר בראשית

איש ואשה
בספר בראשית

בית מדרש

)(05-101/2
סמס' א'
הרב ב"צ קריגר

)(05-320/3
סמס' ב'
הרב ב"צ קריגר

)(05-123/2
סמס' א'
גב' יעל שלוסברג

)(05-023/3
סמס' ב'
גב' יעל שלוסברג

מדרש ואגדה
סדנא

מדרש ואגדה
סדנא

חכמים לדורם ולדורות

חכמים לדורם ולדורות

)(05-258/2
סמס' א
ד"ר תמר מאיר

)(05-259/3
סמס' ב
ד"ר תמר מאיר

)(05-219/2
סמס' א'
גב' יעל שלוסברג

)(05-220/3
סמס' ב'
גב' יעל שלוסברג

18:00

סוגיות אקטואליות
בהלכה
)(05-945/2
)(05-947/3
ד"ר טובה גנזל

שירת קודש:
פיוטים ,תפילות וזמירות

שירת קודש:
פיוטים ,תפילות וזמירות

הראי"ה קוק" :אורות"

הראי"ה קוק" :אורות"

מגילת אסתר

מגילת רות

)(05-206/2
סמס' א
ד"ר תמר מאיר

)(05-207/3
סמס' ב'
ד"ר תמר מאיר

)(05-366/2
סמס' א'
הרב יהושע שפירא

)(05-387/3
סמס' ב'
הרב יהושע שפירא

)(05-138/2
סמס' א
הרב ב"צ קריגר

)(05-126/3
סמס' ב'
הרב ב"צ קריגר

ספר שופטים

יונה ונביאי תקופתו

מבוא לפרשנות
יהודית

מבוא לפרשנות
יהודית

)(05-106/2
סמס' א'
הרב ב"צ קריגר

)(05-125/3
סמס' ב'
הרב ב"צ קריגר

)(05-196/2
סמס' א'
ד"ר איילת סיידלר

)(05-096/3
סמס' ב'
ד"ר איילת סיידלר

על הלכות שהצנעה
יפה להן
16:00

)(05-938/2
)(05-939/3

)(05-300/3
סמס' ב'
ד"ר טובה גנזל

