שבוע ראשון
תאריך
שעה

יום א' ח'
אלול
()11.9.16

יום ב' ט' אלול
()12.9.16

יום ג' י' אלול
()13.9.16

יום ד' יא' אלול
()14.9.16

תכנית אחר הצהריים
יום שני ט' באלול

08:30-9:00

תפילה

תפילה

תפילה

תפילה

17:15-16:00
בברכה יבואו ובתחנונים אובילם
אסנת ברוורמן שילה

התורה
תיקונו של
עולם
ד"ר טובה
גנזל

מזמור נא'
בתהילים
מזמור התיקון
הרבנית נעמי
שפירא

תשובה  -תיקון הפרט
או הכלל?

"אור איתן"

9:00-10:30

הרב שמעון גולן

סיפורו של פרויקט
התנדבותי
לביאה כהן

מועדי תשרי
לאחר החורבן -
תקנות ותיקונים
הרב ד"ר יהודה
זולדן

10:45-10:30

הפסקת קפה ועוגה
10:45-12:15
הרב יעקב
אריאל

עבירות בין
אדם לחברו
וכפרת יום
הכיפורים
הרב ארי לנדא
הרב מאיר
ליכטנשטיין
12:45-12:15

מעביר על מידותיו

תיקון עולם במלכות
שדי בספר יונה

12:45-14:15

עיון בפסוקי
מלכויות
זכרונות
ושופרות
ד"ר איילת
סיידלר

"ששון ושמחה"
הרב ארי קאהן

ד"ר רבקה רביב

סדנת דרמה
יוצרת
דפנה עציוני

זמן אלול
הזמן שלך

הרב בן ציון קריגר
19:15-18:45
ארוחת ערב

ארוחת צהריים קלה

מעשה דוד ואביגיל
תיקון למפרע למעשה
דוד ובת-שבע

18:45-17:30

תשובה מאהבה
הרב יהושע שפירא

20:30-19:15
לימוד חברותות
בבית המדרש

סדנה

מדרש מחול
מעין דיטשר

שבוע שני
תאריך
שעה

יום א'
טו' אלול
()18.9.16

יום ב'
טז אלול
()19.9.16

יום ג'
יז' אלול
()20.9.16

יום ד'
יח' אלול
()21.9.16

08:30-9:00

תפילה

תפילה

תפילה

תפילה

שופר שטן
ומשיח

תפילת ראש
השנה

דרשת הרמב"ן על ראש
השנה

אורי מתקן
החלומות

הרב ד"ר
יהודה
אלטשולר

הרב אהרון כץ

הרב נחמיה טיילור

מפגש עם מיכל
אורבך

9:00-10:30

10:45-10:30

10:45-12:15

כוחו של לב
טוב

הפשטן מתקן
את הדרשן?

הרב מיכי
יוספי

ד"ר לאה
הימלפרב

מר אליעזר יסלזון

ד"ר חנה הנדלר

12:45-12:15

12:45-14:15

ראש השנה
ליחיד ולציבור
הרב שבתי
רפפורט

פרופ' אריה
פרימר

17:30-18:45
על תשובה ועל תיקון בזוהר
ובקבלת האר"י
ד"ר שפרה אסולין

תאמין שאפשר
לתקן  -תוכחה
ודרכי תשובה
בספרות החסידית

20:30-19:15

ארוחת צהריים קלה
עליות לנשים

16:00-17:15
תיקונים במערה ומחוצה לה
יעל שלוסברג

19:15-18:45
ארוחת ערב

הפסקת קפה ועוגה
' הלל התקין פרוזבול
מפני תיקון העולם'

תכנית אחר הצהריים
יום שני טז' באלול

על שינוי ותיקון עיון
מושגי ופילוסופי

עולם התיקון של
הרב קוק

הכנה להתחלה
ערב ניגון ושירה עם

הרב ד"ר מיכאל אברהם

הרב הלל רחמני

להקת אחותי

שבוע שלישי
תאריך
שעה

יום א'
כב' אלול
()25.9.16

יום ב'
כג' אלול
()26.9.16

יום ג'
כד' אלול
()27.9.16

יום ד'
כה' אלול
( )28.9.16

תכנית ערב
יום רביעי כה באלול
 22:30עד אור הבוקר

08:30-9:00

תפילה

תפילה

תפילה

תפילה

מפגש התעוררות
עם הרב אייל ורד

9:00-10:30

תיקון עולם
בחברותא

מי פעל עם
א-ל יבוא
ויטול שכרו
הרב דניאל
שילה

פרשת התשובה

"כל נדרי"

הרבנית נחמה אריאל

הרב דוד בס

עדי סמסון

סליחות במדרשה

10:45-10:30
הפסקת קפה ועוגה
10:45-12:15

שוב
סליחות?!
איך אפשר?
הרב פרופ'
יצחק
קראוס

מתיקון של
ראש השנה
לתיקון של יום
הכיפורים
גב' מירב
סויסה

שבירה ותיקון באיש
התשובה של הרב
סולוביצ'יק

פנים בתיקון:
בהתבודדות או עם
הציבור

הרב מתניה ידיד

הרב ישראל סמט

ארוחת ערב לפני יציאה

12:45-12:15
ארוחת צהריים קלה
12:45-14:15

תיקון לאומי:
בין בבל
וירושלים
ד"ר נעמה סט

התיקון המפתיע
– זדונות נעשות
כזכויות
הרב שלמה שפר

נשיא האוניברסיטה
הרב פרופ' דניאל
הרשקוביץ

מפגש התעוררות
עם הרב יובל שרלו

סדר תקיעת השופר
בראש השנה
הרב משה פטרון

עלייה לירושלים
חזרה אחרי ותיקין

בין כסה לעשור
תאריך
שעה

יום א' ז' תשרי
()9.10.16

יום ב' ח' תשרי
()10.10.16

08:30-9:00

תפילה

תפילה

מתיקון חצות ועד סליחות
גילגוליו של סיפור חסידי

משנת התשובה והתיקון של
ריש לקיש

ד"ר תמר מאיר

יעל שלוסברג

9:00-10:30

 10:45-10:30הפסקת קפה ועוגה
10:4512:15

לפניי ולפנים :אחת בשנה

בית ,אוהל ,סוכה

ד"ר מירב (טובול) כהנא

אסנת ברוורמן שילה

אמונה לא מוכרים
סיפורו של מנשה בן חיים שנפצע
אנושות במלחמת יוה"כ
פנינה בן חיים

ליום ,לשבוע ,לתכנית כולה ( 14יום) *
פרטים מלאים באתר המדרשה ובפייסבוק
השתתפות בתכנית מלאה מקנה  1.5נקודות זכות ,השתתפות ב 28שיעורים מקנה
נקודת זכות אחת ,השתתפות ב 14שיעורים מקנה חצי נקודת זכות

 12:45-12:15ארוחת צהריים קלה
12:4514:15

פתוח לבנות המדרשה ,לסטודנטיות ,לבוגרות שירות לאומי ומסיימות
שירות צבאי ,לחברות ,לאמהות ,לשכנות ולכל החפצות

דמי השתתפות מסובסדים
לסטודנטיות חדשות וותיקות ולבוגרות שירות:
 ₪ 250בלבד לתכנית מלאה ₪ 125 ,לתכנית חלקית ₪ 25 ,ליום
(השתתפות בסיור ₪ 40:עבור ההסעה)

יוצאים בניגון
עם נאור כרמי
(הלב והמעיין)

לשומעות חופשיות ₪ 400 :לתכנית מלאה
(לא כולל סיור וסדנאות)  ₪ 120לשבוע  ₪ 40ליום

יום מיוחד לשומעות חופשיות יפורסם בנפרד
הוא פרויקט התנדבותי שהקימו מוטי ולביאה כהן לזכר
ילדיהם הקטנים  ,איתן ושמואל-אורי שנפטרו בדמי ימיהם .פעמיים
בשנה ,בסמוך למועד פטירתם ובעזרת צוות מתנדבים הם משפצים
ומתקנים בית ציבורי (מועדון נוער ,בית ילד ) והופכים אותו למקום נעים
יותר" .אור איתן" מנציח את שמות הבנים ,אך מרמז גם שכל אחד
מאתנו הוא אור קטן .אך אם נאחד כוחות ,גם בשגרה ,נהיה לאור איתן...
לא נחוצים כישורים מיוחדים .כל אחד ואחת יכולים!
הפרויקט הקרוב יוצא לדרך ביום שישי  ,כט אב ,ה  2.9בהוסטל לנערים
בשכונת רמות בירושלים .
השתתפות יכולה להיחשב במניין השעות לצורך קרדיט בתיאום מראש
בלבד אסנת 0584931379 -

