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ראשיתחותםחברותא

חברותאפרקים במשנתו ההלכתית  

של הרב עובדיה יוסף

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

(05-381/2)(05-872/2)

110106חדר/ בנין

קרן תקוהחברותא'נושאים בעבודת ההלכה ומדע

להיות אזרח בישראל

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

(05-370/2)(05-431/2)(05-873/2)(05-555/1)

108110- בימד 109106

הרב ישראל  סמטחכמה וחסידות חברותאאסנת שילהגמרא למתחילות

- ל"במשנת הרמח

מסילת ישריםק'הרב סולובייצי

הרב יהושע שפיראחבורה צמיחה. מירב טיצחק קראוס' הרב פרופ12:00

(05-260/2)(05-438/2)(05-874/2)(05-532/2)05-654/2

ראשית - 108106110בימד 109102חדר/ בנין

סדרוהאיש משהספר יהושע

יצחק קראוס' הרב פרופמסכת מכות בקיאות ועיוןחידוש מול מסורת

ח"ך עד הפלמ"מהתנהרב ישראל  סמטאסנת ברוורמן שילההרב ארי לנדא14:00

הרב מתניה ידיד

(05-105/2)(05-054/2)(05-875/2)(05-604/1)05-685/2

110ראשית 108106בימד  504/6109חדר/ בנין

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 

(05-536/2)(05-100/2)(05-957/2)05876/205-876/2

108ד "בימ108ד "בימ109106110חדר/ בנין

שיעורחברותא, מצוקה אנושית, הלכה

מודרנה ופרשנות הדין18:00

בראשית המלוכה בישראל

אסנת ברוורמן הרב ארי לנדא הרב דוד בס

(05-390/2)(05-877/2)05-603/1

108110ד "בימ109חדר/ בנין

שיעור ערב נשים בית מדרש ערב אנגלית 20:00

(05-081/2)05-288/2

הרב דוד בס- הרב ארי לנדא 

108110בימד  חדר/ בנין

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

(05-350/2)(05-538/3)(05-878/2)(05-409/1)

106109110502/28חדר/ בנין

היסודות ההלכתייםחברותא ימי שיבת ציון- שיעורוידעו כי נביא היה בתוכם

בטהרת המשפחה

בת שבע רוט' גב מירב סויסהר טובה גנזל "דיעל שלוסברג10:00

שנתי

(05-155/2)(05-901/2)(05-879/2)(05-296/1)

108502/28בימד ראשית 109110חדר/ בנין

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

מירב סויסה

הרב מתניה ידידהרבנית נעמי שפיראר טובה גנזל "ד12:00

(05-134/2)(05-538/2)(05-881/2)(05-600/1)05-662/2

502/28106בימד 110109108חדר/ בנין

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

(05-214/2)(05-407/2)(05-905/2)(05-882/2)05-648/2

108110בימד 502/4109106חדר/ בנין

חברותאשלמה המלךי למדינת ישראל"מא

יעל שלוסברגיצחק קראוס' הרב פרופ16:00

מירב סויסה

(05-498/2)(05-122/2)(05-883/2)

108ד "בימ110109חדר/ בנין

חברותא

הרב מתניה ידיד18:00

(05-884/2)

108ד "בימחדר/ בנין

לשכת הרבשיעור נשים ערב בית מדרש ערב

אורה דירובןהרבנית נעמי שפירא(05-082/2)20:00

(05-374/2)הרב מתניה ידיד

108110106ד "בימחדר/ בנין

יום שני 



ראשיתדוקטורנטיותבית מדרש חסידותסדרים ושיעורים

8:45-9:15סדר א על ספר משלי"ס הגר"פרדי על התורה"רש

שיעור פתיחהעיונים בספר התניא 

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

(05-172/2)(05-190/2)(05-885/2)

109109ראשית - 106110חדר/ בנין

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

ספר יהושעסדרעיונים בספר התניא סוגיות חברתיות

אקטואליות

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

(05-289/2)(05-101/2)(05-886/2)(05-911/2)05-687/2

ראשית - 403/211404/68106102109110חדר/ בנין

שיעור"ראשונים כמלאכים- "סדר -שיעורם "ד החזקה לרמב"היר הירש"הרש

צוריאל רשיר מיכאל אברהם"הרב דעיון בתורת הדורות הראשוניםסוגיות חברתיות

מעגל השנהשל החסידותאקטואליות12:00

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

(05-070/2)(05-508/2)(05-934/2)(05-887/2)(05-970/1)05-664/2

 ראשית 110 404/68502/8106109102חדר/ בנין

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

עיון בתורת הדורות הראשונים 

של החסידות

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

(05-020/2)(05-333/2)(05-888/2)(05-916/2)05-680/2

110ראשית 106109בימד 502/25404/9חדר/ בנין

?איך הכל התחיל"כל הארה באה עמה הסתר"- סדרפשרו של ספר איובאמונה בשעת משבר

עם ישראל  והעולם 'שפת אמת'עיון בפרשנות הפרקי אליהו 

המודרנילפרשיות השבועואלישעהרב יובל שרלו הרב אריה הנדלר

הרב ישראל סמטיעל שלוסברגאסנת ברוורמן שילה16:00

(05-476/2)(05-146/2)(05-889/2)(05-143/2)05-666/2

110ראשית 108109בימד 505/65106

שיעורי לפרשת השבוע"מדרש רשב

פרקי אליהו ואלישע

אסנת ברוורמן שילההרב אריה הנדלר18:00

(05-368/2)(05-917/2)

ראשית - 106110חדר/ בנין

שיעור נשים בית מדרש ערב

אסנת ברוורמן שילה

20:00(05-083/2)

אסנת ברוורמן שילה 

108110בימד חדר/ בנין

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

ר ציפי ריין"דהרב דוד בס08:10

(05-129/2)(05-542/2)(05-891/2)05-626/2

106404/9109110חדר/ בנין

סוגיות ביחסי - שיעורחבורה בירושלמי- חברותאנפש החיים

להיות אדם להיות זוגממון בין בני זוגעיון תפילה

הרב דוד בסהרב ארי לנדאהרב הלל רחמניהרבנית נעמי שפירא10:00

ר ציפי ריין"ד

(05-440/2)(05-411/2)(05-892/2)(05-915/2)05-628/2

507/106106108109110חדר/ בנין

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

(05-212/2)(05-496/2)(05-893/2)(05-394/2)05-689/2

108109110בימד 502/36106

גמראחיבורים- חברותא שיעורהכל נשאר במשפחה

תורת הרב קוק

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

(05-176/2)(05-932/2)(05-894/2)(05-237/2)

108110- בימד 106109חדר/ בנין

חברותאסיפורי יעקבספר דניאל

ראשית-תואר שני

ר איילת סיידלר"ד

הרב אייל ורדר רבקה רביב"ד16:00

(05-142/2)(05-035/2)(05-895/2)

108106בית מדרש 110109חדר/ בנין

סדנאחופה וקידושין

ראשית- תואר שניגמרא למתקדמותמאמינות וחוקרות יסודות בנין הבית18:00

109י  טקס החופה" עפ

הרב נחמיה טיילורר רבקה רביב"דהרב אייל ורד

(05-317/2)(05-250/2)

108106ראשית - 109110חדר/ בנין

סמינריון מתיבתא

(05-090/2)

20:00

בימד - 108חדר/ בנין

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

(05-239/2)(05-224/2)(05-896/2)

110109106106חדר/ בנין

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

סדרעולמם של תנאים

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

10:00

(05-341/2)(05-102/2)(05-918/2)(05-897/2)

108ד "בימ108ד "בימ109110106חדר/ בנין

שיעורסדר ך"יחסי אבות ובנים בתננחמן' סיפורי ר

ר מיכאל אברהם"הרב דפרקי ליבה

102בתורת הרב קוק

כהנא (טובול)ר מירב "דהרב מתניה ידידיעל שלוסברגהרב מיכי יוספי12:00

(05-453/2)(05-197/2)(05-989/2)110

(05-970/1)108ד "בימ109106חדר/ בנין

שיעורמגילת אסתר

פרקי ליבה

בתורת הרב קוק

הרב מתניה ידידר איילת סיידלר"ד14:00

(05-138/2)(05-540/2)

110106חדר/ בנין

16:00

18:00

יום חמישי


