בואי אל לב ירושלים ,ובואי לנשום אויר פסגות ,הצטרפי למשפחת מדרשת הרובע וקחי לעצמך יום לנשמה

הנחיות ומידע לנרשמת
מדרשה תורנית גבוהה לבנות

אנא קראי בעיון את כללי ההרשמה על מנת למנוע עגמת נפש ואי הבנה

אפשרויות הרשמה:

הנחות:

תאריכים:

באינטרנט :גם השנה ניתן
להירשם דרך אתר האינטרנט
שלנו www.harova.org
בדואר :נא מלאי את טופס
ההרשמה בכתב ברור ושלחי
אלינו .לטפסים יש לצרף
את התשלום .לא נוכל לטפל
בטפסים ללא תשלום.
בטלפון 02-6265991 :אתי

בנות שירות לאומי – 25%
גמלאיות – 10%
תושבות יש"ע ומזרח ירושלים
– 10%
בוגרות ת .המדרשה – 15%
סטודנטיות – 10%
עולות חדשות – 10%
לקיחת סיור מחויבת בשיעור
נוסף.

יום הלימודים יתקיים ביום רביעי
בשבוע 29 .מפגשים במהלך השנה.
יום הפתיחה  -ח' חשוון  9בנובמבר
2016
תאריכים בהם לא יתקיימו לימודים:
כ"ח כסלו  28בדצמבר
ט' ניסן  5באפריל
ט"ז ניסן  12באפריל
כ"ח אייר  24במאי
ו' סיון  31במאי
סיום שנת הלימודים – ד' תמוז 28
ביוני 2017

תשלום:

מבצע לנשות אברכים:

לרשותכן שתי אפשרויות
לתשלום:
 .1כרטיס אשראי.
 .2המחאות.
תשלום עד  - ₪ 800עד 5
תשלומים
תשלום מעל  - ₪ 800עד 8
תשלומים
שימי לב :דמי ההרשמה הינם
חלק משכר הלימוד .במקרה
של ביטול לימודים יקוזז סכום
זה.

 50הנרשמות הראשונות זכאיות
על שתי שיעורים שנרשמות
שיעור שלישי ללא תשלום.
ההנחה תתבצע במזכירות
על ידי הצגת אישור שתורתו
אומנותו מהישיבה .הזדרזו
ושתפו את חברותיכן.

תשלום שנתי:

רלו
וריה

שיעור אחד – ₪ 820
שני שיעורים – ₪ 1600
שלושה שיעורים – ₪ 2370
ארבעה שיעורים ₪ 2790
חמישה שיעורים – ₪ 3160
שיעור חבורה – ₪ 720
סיור – ₪ 2100
ארוחת צהריים – ₪ 650
שיעור בחבורה ₪ 720 -

מדרשה תורנית גבוהה לבנות
ע"ש צבי בן אלכסנדר ורס

שימי לב:
.1

ביטול לימודים:
אין אפשרות ביטול לימודים
לאחר חנוכה
תלמידה המעוניינת להפסיק את
לימודיה מתבקשת להודיע על
כך במייל למזכירות המדרשה.
יש לציין תאריך ,מס' המפגשים
בהם השתתפת וסיבת הביטול.
מיילmisrad@harova.org :

.2

.3
.4

במקרים של ביטול:
עד שבוע לפני פתיחת שנת
הלימודים – יוחזר מלוא הסכום
ששולם למעט דמי ההרשמה
)(₪ 50
לאחר פתיחת הלימודים – יוחזר
הסכום ששולם בניכוי מלא של
דמי ההרשמה ומס' השיעורים
שנלמדו.
שימי לב :התשלום הוא תשלום
שנתי .אין באפשרותנו לערוך
שינויי תשלום על פי חודשי
לימוד בודדים או בעקבות
היעדרות ממושכת.

ע"ש צבי בן אלכסנדר ורס

.5

.6

.7

ביום הפתיחה תהיה אפשרות
להרשמה בין השעות 8:30-9:30
בעמדות ההרשמה באולם "יסוד
יוסף" .לאחר מכן יערך שיעור
פתיחה כללי באודיטוריום
מ־ 9:30-11:00ולאחר מכן
השיעורים כסידרם.
לאחר יום הפתיחה תיעשה הערכת
מצב ע"פ הרישום .שיעור בו
רשומות פחות מעשרים נשים לא
יתקיים.
כל אישה הלוקחת סיור מחויבת
לקחת שיעור נוסף.
שיעורי המשך פתוחים גם לנשים
חדשות ובהם תינתן הקדמה
מורחבת בתחילת השנה.
בתאריך ו' טבת  4 /ינואר יתקיים
יום ב"תוככי ירושלים" הכולל
לימודים וסיורים לכלל הנשים
בסיוע הקרן למורשת הכותל
לקראת עשרה בטבת .ביום זה לא
יתקיימו השיעורים והסיור.
בתאריך ב' בניסן  29 /במרץ
יתקיים כנס לזכרה של הרבנית
חנה טאו ע"ה בשעה 11:15-12:45
לאחריו המשך לימודים כרגיל.
הסיור לא יתקיים ביום זה .יום זה
פתוח לציבור הנשים הרחב.
שיעור חבורה מיועד לרבניות
או נשים שלמדו מס' שנים ביום
לימוד נשים.

ימי רביעי
במדרשת הרובע

תנ"ך

יום לנשמה

9:30-10:45

הרבנית נורית גאלדור

הרבנית דינה ראפ

הגב' אפרת לבובי

מידות האישה
הישראלית

אימון בעבודת
המידות

”חוסן זה סדר
נשים"

להתבונן
פנימה

”הביטו אל צור חוצבתם"

13:30-14:45

הרבנית דנה תירוש

11:15-12:45

לפרשת שבוע

מידות

נשיות ומשפחתיות

הרב מיכאל טוביאנו

הרב יונתן נמדר
עבודת ה' לאור

15:00-16:30

בימי
רביעי

הרב ישעיהו הדרי

גור אריה – המהר"ל

אמונה

האבות והאמהות בספר
בראשית

בדרך אל מלכות
ישראל
ספר שמואל

*

במעגלי החיים

הרב ערן טמיר

”אורות"

נושאי יסוד
אקטואלים
הרבנית עידית
איצקוביץ'

הרב דני איזק

מאמר שלישי

ה"שפת אמת"
לפרשיות השבוע

הרב ברוך סליי

”זכרו תורת משה עבדי"
אחרוני הנביאים  -חגי
זכריה ומלאכי

* הסיור יתקיים בניהולה של ה"קרן
למורשת הכותל" בהדרכתם של יפתח
גץ וחגית מוזס לסרוגין.
* השיעור של הרבנית דנה תירוש בדגש
על התהליכים של שני העשורים
הראשונים בזוגיות.

לעצמך במדרשת הרובע
טל02-6265991 :

מדרשה תורנית גבוהה לבנות

ע"ש צבי בן אלכסנדר ורס

הרבנית עידית
איצקוביץ

סוגיות
ב"עין איה"

כוזרי

www.harova.org

סיורים

"יראת ה'
היא חכמה"

אמונה ,מידות
ומעשים

8:30-9:30
שיעור 'חבורה'
הרבנית עידית
איצקוביץ'
11:15-14:00

”בתוככי
ירושלים"

בעקבות דמויות
ותהליכים
*
בירושלים

