בס"ד תכנית לימודים סמינר בינת בית יעקב תשפ"א
בינת א'

 become Handbooks andספרים An Experience where
Companions for years to come - etched into one’s Personality.

בינת ב'
יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

8:45 sign-in

8:15-8:35
עיון תפילה

8:15-8:35
עיון תפילה

8:15-8:35
ספר שערים בתפילה

8:15-8:35
ספר שערים בתפילה

רבצין פליישמאן

רבצין פליישמאן

גב' הייסטין

יום ששי

גב' הייסטין

תפילת שחרית 8:35-9:20
9:45-10:35
משלי\ אשת חיל

9:35-10:25

כתר תורה ,מפרשים

גב' קארפ

רבצין אולמאן

משלי \ אשת חיל

גב' קארפ

חבורות בספר חוה"ל

11:40-12:30
ספר דניאל

גב' סוסנה

11:15-11:55

הרב הלר

גב' נתן

גב' סוסנה

12:30-1:05

הבית היהודי

מפתחות החיים

רבצין הארדט

גב' שמחה

11:55-12:55

ספר חובות הלבבות

גב' נתן

רמב"ן עה"ת

גב' דובקין

ארוחת צהרים

חברותות בספר חוה"ל

גב' נתן

12:15-1:00
ספר חובות
רמב"ן עה"ת
הלבבות

1:05-1:55
ספר שופטים

12:55-1:45

1:00-2:00

ארוחת צהרים

ארוחת צהרים

1:45-2:35

4:30-5:30

הרב י .כהן
2:00-2:50

*חינוך  /כתבי חפץ חיים

רבנית מנס
רבנית אייכהורן
פרשת השבוע

פרשת השבוע

גב’ קליימן

הרב זיידעל

2:55-3:45

*חינוך  /כתבי חפץ חיים

רבנית מנס
רבנית אייכהורן

גב' דובקין

מחשבת חובות
הלבבות

קיצור ש"ע

גב' נתן

Optional Teacher’s Training Program

רבצין אולמאן

רבצין מנס

2:45-3:35
מחשבת חובות
הלבבות

גב' הייסטין

קיצור ש"ע

5:30
ארוחת ערב

9:35-10:20

הכנה בחומש

גב' הילוביץ

טעמים ומנהגים

הכנה בחומש

גב' הילוביץ
גב' הילוביץ

עיונים בקהלת

גב' הייסטין

שיר השירים

גב' קאלוס

11:45-12:30
חומש

גב' הילוביץ

1:00-1:50-2:00
ארוחת צהרים ומנחה Make-up Test Slot
בוחן בנביא עד 2:00 PM
2:00-2:45
הכנה בנביא

גב' דון

2:45-3:35
לימוד עצמי

חומש במדבר

הלכה

רבצין וינקלר
הלכה

הרב זיידעל

12:35-1:20
חומש במדבר

רבצין וינקלר

הרב זיידעל

1:20-1:40
הכנה וחזרה בחומש

רבנית וינקלר
ארוחת צהרים

3:40-4:40

6:30-7:40

ארוחת ערב

הרב הלר

הרב א .כהן

“זריזין למזורזין"

גב' ברואן*

ארוחת ערב

7:40-8:40
הלכה והליכה

6:30

7:10-8:00

4:45-5:35

7:40-8:45

ארוחת ערב

יסודות

גב’ קליימן

3:35-3:50
מנחה
3:50-4:40
ספר דניאל

6:30

הרב קאלוס

* alternating weeks

Weekly Quiz Overview:

Tues 8:30 pm
Wed 2:00 pm
Thur am
Thur 11:30 am
Fri 9:35 am

ספר חוה"ל
נביא
Textbooks due
קיצור ש"ע
מקרא ורש"י בפרשה

6:20-7:10
רמב"ם

הרב הלר
1.
2.
3.
4.
5.

8:30-9:00
בוחן בספר חוה"ל

כתר תורה ,מפרשים

רבצין אולמאן

עיון בספר שמואל

גב' סולומון

5:40-6:30
עיון בספר שמואל

גב' סולומון

כתר תורה ,מפרשים

רבצין אולמאן

6:30
ארוחת ערב
*elect 2/4

גוט
שבת!

חסד

גב' טננבאום

רבצין אולמאן

גב' קארפ /
גב' ירמיש

הרב זיידעל

הלל (Corona alert. Check yearly calendar for
)יו"כ קטן programs and

הרב זיידעל

10:30-11:15
*שיעור לקראת שבת

בוחן בקיצור ש"ע

גב' קאלוס

גב' טננבאום

גב' הייסטין

מבחן במקרא
ורש"י בפרשה

11:30-11:45
חיי תורה

הכנה בנביא

טעמים ומנהגים

גב' דון

12:10-1:00
חיי תורה

גב' דון

10:25-11:20

11:15-12:05
חומש

שיר השירים

גב' הייסטין

10:25-11:10

11:25-12:10

חבורות בספר חוה"ל

חבורה בתהילים – הלל

גב' שמחה

עיונים בקהלת

10:30-11:20

חבורה בתהילים – הלל

גב' נתן

מפתחות החיים

רבצין הארדט

10:30-11:10

משלי \ אשת חיל

רבצין אולמאן

הבית היהודי

גב' קארפ

10:40-11:30
כתר תורה ,מפרשים

ארוחת בוקר 9:20-9:35
9:35-10:25

9:35-10:20

9:35-10:25

הכנה בפרשה

גב' טייכמן
8:45-9:15
לימוד עצמי

גב' טייכמן

* alternating
weeks

