
יום לנשמה
ואפשרי לעצמך

הצטרפי למשפחת מדרשת הרובע
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עין אי"ה
הרבנית עידית איצקוביץ'

11:15-14:00

ירושמימה 
לגעת באבנים ובנשמה

שיעור וסיור

הרב גדי שלווין 
ומדריכים נוספים

לימוד על נפש האדם וכוחותיה

חכמת הנפש
הרב יהונתן נמדר

לסוגיית היופי והצניעות בישראל

"ואת צנועים חכמה"
הרבנית דינה ראפ

עיון בכתבי הרב חרל"פ

 "ממעיני הישועה"
הרב ערן טמיר

מידות מרכזיות ותהליכי נפש

"וִמדת ימי מה היא"
הרבנית דנה תירוש

אמונה וביטחון

"ואני בחסדך בטחתי"
הרב מאיר נאמן

ללא עלות

ללמוד בחבורה 
בבית המדרש

לימוד מונחה עם אלישבע רוזנטל

זוגות התנ"ך באספקלריית חז"ל

"טובים השניים"
הרבנית חגית אלרן

גבורות ה' למהר"ל

"אוזר ישראל בגבורה"
הרב אופיר פריד

לימוד ספר ירמיהו

"לעת חורבן ומהפך"
הרב ברוך סליי

עיון בספר משלי

משל ונמשל 
בעולמו של הקב"ה
הרב מיכאל טוביאנו

אורות התשובה לראי'ה

"השיבנו"
הרב יהושע וידר

עיון בספר שמואל 

"שמואל בקוראי שמו"
הרבנית עידית איצקוביץ'

ימי רביעי

תשפ"ג



הנחות )פרט לסיור( :
•  בוגרות שנה לשמה ותוכנית ההוראה  

    במדרשת הרובע – 15%
•  תושבות יו"ש  ומזרח ירושלים– 10%

•  גמלאיות – 10%
•  בנות שירות לאומי – 25%

•  סטודנטיות – 10%
•  אברכיות-10%
 « אין כפל הנחות

תשלום שנתי
• שיעור אחד – 800 ₪ 

• שני שיעורים – 1580 ₪
• שלושה שיעורים – 2340 ₪
• ארבעה שיעורים- 2800 ₪
• חמישה שיעורים- 3150 ₪
• שישה שיעורים - 3720 ₪

• סיור ושיעור "ירושמימה" - 1,950 ₪ 
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"ירושמימה", תוכנית סיורים ייחודית 
בה נחבר את ירושלים של מטה עם ירושלים של מעלה.  נסייר לאורך השנה בציר הזמן, מירושלים של 
אברהם אבינו ועד היום, ובצמוד לכל סיור נעמוד על התוכן הפנימי של המקומות, האירועים והאישים 

שחשפו את נשמתה של העיר במעשיהם. נחשוף את ההסתר-יה. 

בכל שבוע ייערך סיור עם מדריכים מתחלפים ושיעור עם הרב גדי שלווין, בהשתתפות בנות המדרשה. 
ההשתתפות בתוכנית מותנית בהשתתפות הן בסיורים והן בשיעורים המלווים.
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בכל שבוע בין 12:45-14:00 תיערך תוכנית "בית מדרש" 
בהנחיית אלישבע רוזנטל - מלוות התוכנית. 

כל מפגש יעסוק בנושא אחר דרך לימוד משותף בחברותא או בחבורה. 
תוכנית זו הינה הזדמנות לכל מי שחשקה נפשה בבניית קומה נוספת בלימוד התורה.

אופן התשלום וההרשמה:
רישום ממוחשב ותשלום מאובטח – 

באתר המדרשה
 www.harova.org/rishum/yom-nashim

במקרה של קושי, אפשרות לרישום טלפוני 
בימי רביעי בלבד בין השעות 8:00-16:00 

במספר 02-6265997.

ניתן יהיה להירשם בעמדות ההרשמה 

הייעודיות ביום הפתיחה – רביעי ח' חשוון )2.11(.

הלימודים מתקיימים בימי רביעי בשבוע.

בסה"כ מתקיימים 29 מפגשים במהלך השנה בין ח' חשוון )2.11( – ט' תמוז )28.6( תשפ"ג.
ביום הפתיחה ייערך כינוס חגיגי בין 9:30-11:00  ולאחריו המשך לימודים כסדרם. 

תאריכי חופשות החגים מפורטים באתר המדרשה.

שינויי מערכת וביטול לימודים:
ניתן לבצע שינויי מערכת וביטול הרשמה במהלך שלושת השבועות הראשונים ללימודים. 

במקרה של ביטול, יוחזר הסכום ששולם בניכוי דמי ההרשמה )70 ₪(  ומספר השיעורים שנלמדו. 
שימי לב: החל מהשבוע הרביעי, ההרשמה סופית ומחייבת ולא ניתן יהיה לקבל החזר כספי. 

פתיחת השיעור מותנית ברישום עשרים משתתפות. 

יום הלימוד מוכר לקרנות ההשתלמות בכפוף לאישור הקרנות.

השיעורים מחושבים כ-2 ש"ש חובה )פרט לחבורה(.  

סיור - 3 ש"ש רשות. לאחר הרישום והתשלום באתר, 
יש לשלוח פנייה במייל ואנו נשיב במייל חוזר את הקבצים לשליחה 

לקרנות לצורך אישור והחזר כספי. 

דרכים ליצירת קשר:
  Ψ 02-6265997    ŵ yomnashim@harova.org

♁ www.harova.org   02-6265997 טלפונית בימי רביעי בין השעות 8:00-16:00 במספר ✆

מידע לנרשמת


