בס"ד ~ סמינר בינת בית יעקב ~ תשע"ט-תש"פ
שני ט' אלול
שני ט' אלול -שבת יד' אלול
עש"ק ושבת יחד -יג' -יד' אלול
ראשון טו' אלול
שישי כ' אלול
ראשון כב' אלול
חמישי כו' אלול
מוצש"ק כח' אלול
ראשון כט' אלול – שלישי ב' תשרי
רביעי ג' תשרי
שני ח' תשרי
שלישי ט' תשרי -רביעי י' תשרי
ראשון יד' תשרי –רביעי כד' תשרי
חמישי יא' תשרי
שישי יב' תשרי
רביעי יז' תשרי
חמישי יח' תשרי
רביעי כד' תשרי
שני כט' תשרי
שני כט' תשרי
שבת פרשת נח ד' חשון
שישי י' חשון
מוצש"ק י"א חשון
חמישי טו' חשון
שבת פרשת חיי שרה כה' חשון
ראשון כו' חשון
רביעי חמישי כט' -ל' חשון
שבת פרשת ויצא ט' כסלו
שני יא' כסלו
ראשון – ערב חנוכה כד' כסלו
ראשון – לכבוד נר א' דחנוכה כד' כסלו
שני כה' כסלו
שלישי כו' כסלו
רביעי כז' כסלו
רביעי כז' כסלו – שבת ל' כסלו
שבת פרשת מקץ ל' כסלו
ראשון א' טבת
שני ב' טבת
שני ט' טבת
שלישי י' טבת
רביעי יח' טבת
שבת פרשת שמות כא' טבת
רביעי כה' טבת -חמישי ד' שבט
ששי ה' שבט – שני ח' שבט
שלישי ט' שבט
רביעי י' שבט
שבת פרשת בשלח יג' שבט
ראשון יד' שבט
ערב שבת קודש יתרו יט' שבט
שבת פרשת משפטים כז' שבט
שני כט' שבט
שבת פרשת תרומה ד' אדר
ראשון ה' אדר
שלישי ז' אדר
רביעי ח' אדר
שני יג' אדר
שלישי יד' אדר – רביעי טו' אדר
שלישי יד' אדר
רביעי טז' אדר
שבת פרשת ויקהל פקודי כה' אדר
ראשון כו' אדר
שלישי כח' אדר
רביעי כט' אדר
רביעי כט' אדר– כז' ניסן
שני ה' ניסן
ראשון יא' ניסן
ראשון יח' ניסן
שני כו' ניסן
שלישי בערב כז' ניסן
רביעי כח' ניסן
ששי ל' אייר
רביעי יג' אייר
שישי יד אייר – שני יז' אייר
שני כד' אייר
שלישי כה' אייר
רביעי כו אייר – רביעי ד' סיון
רביעי ד' סיון
חמישי ה' סיון – שבת ז' סיון
ראשון ח' – חמישי יב' סיון
שבת פרשת נשא יד' סיון
ראשון טו' סיון
שני טז' סיון
חמישי יט' סיון

September 9
9-14
13-14
15
20
22
26
28
29- October 1
2
7
8-9
13-23
10
11
16
17
23
28
28
November 2
8
9
14
23
24
27-28
December 7
9
22
22
23
24
25
25-28
28
29
30
January 6
7
15
18
22-30
31- February 3
4
5
8
9
14
22
24
29
March 1
3
4
9
10-11
10
12
21
22
24
25
25- April 21
30
5
12
20
21
22
24
May 6
8-12
18
19
20-27
27
28-30
31 – June 4
6
7
8
11

תכנית ברוכות הבאות 3:00pm -
תכנית שבועית " -ספרון -כי תבוא אל הארץ"
ערב שבת שיעור "והר סיני עש"ן כולו"
שבת יחד "כי תבוא אל הארץ"
התחלת לימודים
ספרון "כי תבוא אל הארץ" Due
"עבודה בעיון תפילה"
יום עיון “הכל הולך אחר הראש” (פדר"א)
תכנית מלוה מלכה סליחות "אל הרנה ואל התפילה"
חופשת ראש השנה
צום גדליה
יום עיון "בזאת –בחבילות של מצוות" \ "טיול תשליך"
חופשת יום הכיפורים
חופשת חג הסוכות
טיול ערב סוכות
תכנית הלל "קראתי ק-ה"
"עבודה בעיון תפילה" Early Bird Due Date
ברכת כהנים בכותל המערבי ושמחת בית השואבה בבינת ב"י
טיול
פתיחה במחשבת חובות הלבבות Inauguration /
"עבודה בעיון תפילה" Due
תכנית הלל "זכרנו יברך”
שבת יחד "קומת האדם"
"עבודת אמהות בתנ"ך"
” “Shining the Torchיארצייט רחל אמנו ערב עיון
טיול עיר העתיקה – מנהרות הכותל
שבת יחד Optional -
"עבודת אמהות בתנ"ך" Due
טיול לנגב
שבת יחד "עיקר וטפל"
יום עיון "את החיים ואת הטוב"
טיול עיון "רובם כעיוורים"
חגיגת חנוכה עם אמהות בית
חגיגת חנוכה בערב
שער הבחינה והלל והודאהWorkshop :
Carnival Spectacular
חופשת חנוכה
 - Optionalשבת יחד
תכנית "הלל בצוותא" -הנהלה Welcome
טיול ותיקין זאת חנוכה
יום עיון "ואמונתך בלילות" \ טיול ליד ושם
צום עשרה בטבת
"עבודה בספר בראשית והבנת פירוש הרמב"ן" DUE
שבת יחד "והערב נא"
תקופת מבחנים
חופשת חורף Intersession
חופשת חורף טיול
התחלת לימודים ,Semester Orientation -יום עיון זמרא כהלכתא
רב ותלמיד שבתון (משמרת א')
תכנית טו' בשבט
מבחן עיון בעשרת הדברות
רב ותלמיד שבתון (משמרת ב')
תכנית הלל "ה' לי ולא אירא"
שבת יחד
הופעה שנתית
טיול משנה תורה
בטחון בהשגחהReport distribution
תענית אסתר  -עיון במגילה
חופשת פורים
חגיגת פורים
יום עיון בטחון בהשגחה
שבת יחד "יש לי כל"
 Early Bird Due Dateעבודה :בטחון בהשגחה
תכנית הלל "פתחו לי שערי גן עדן" ,עבודה :בטחון בהשגחהDue
טיול יו"כ קטן
חופשת פסח
טיול
חסדZoo-Trip
ברכת כהנים בכותל המערבי
טיול
סוף חופשת פסח
ספירת העומר \שבועי עיון Launching
טיול להר הזיתים הרב א מיללער זצ"ל
 Marathon Kick-offמוסר
ל"ג בעומר במירון "זה השער לה'"
חובות תנ"ךReport due
סיום  -מוסר Marathon
תקופת מבחנים
ערב עיון סיום בהלל
חופשת שבועות
ללמוד לשמה Week-
שבת יחד -ירושלים
Binas Prologue Program
Graduation
Dorm Closes

תכנית עש"ן וטיול לכותל
עבודות לפי שלבים Ice-breaker Week-
שיעור עם המנהלת
שבת יחד
התחלת לימודים
Report Distribution
יום עיון
! Stick local! Program - 10:15pm
אין לימודים
לימודים חצי יום
יום עיון ~ עבודה ביג' מידות
אין לימודים
אין לימודים
טיול בוקר
תכנית ערבDeparture from Binas-
Report Due- Early Bird
תכנית ערב

Report Due by 8:15AM
תכנית ערב ~ בבינת ב"י
טיול בערב שבת
Report Distribution
מלוה מלכה
טיול בוקר ,לימודים בערב
Sign-up by Monday
Report Due
אין לימודים
שבת יחד
יום עיון ~ התחלת שער הבחינה
טיול חנוכה ~ רובם כעיוורים ~ אלא
בלבד
דחנוכה
לראותםנר א'
אחר הדלקת
לימודים בוקר
לימודים בוקרCarnival preps ,
אין לימודים
Vacation starts Wednesday after the
carnival, and ends Sunday 10:00 AM

Sign-up by Monday
Program starts at 10:00 AM
Regular class after trip
יום עיון ,טיול
לימודים חצי יום
Report Due
שבת יחד וטיול בערב שבת
Vacation ends Mon night at curfew
Binas Midwinter Break Trip

 - Launchingמשנה תורה יומית
תכנית ערב
Booklet Test Due
Program- in the AM
טיול צהריים
יום עיון חצי יום\מבחן במגילת אסתר
תכנית ערב
יום עיון
שבת יחד
Due Sunday Night
תכנית ערבReport Due ,
Wrap-up Program/ Binas In-Review
יו"כ קטן , vacation begins afterאין לימודים

Mandatory Program starting at 6:00 PM

טיול ערב!
שבת בצפתThe Binas BY Retreat – ,
ל"ג בעומר במירון
 Marathon Home-stretchטיול!
ערב עיון
אין לימודים
שבת יחד  +מלוה מלכה
תכנית ערב
תכנית צהרים\ערב
*Schedule Subject to Change

