מדראשית אלול תשע'ח  -חשון תשע''ט
יום שני
יום ראשון
הלכה
גמרא
תנ''ך
צבא
מחשבה

כל השעורים בכתה  14מלבד אלו המצויינים בכיתה אחרת
יום רביעי
יום שלישי
תפילת שחרית 7:30

ארוחת בוקר8:00-8:30 :
יום חמישי

8:45-10:00
סוגיות חברתיות
מרים קים

9:00-10:30
סוגיות חברתיות
אורית לסר/יובל אהלי

9:00-10:30
הלכות תפילה
חמוטל שובל

9:00-10:00
מפגשים:
עם רבנים צבאיים

10:00-12:30

10:30-12:30

סדנא לקראת שירות
נעמי עיני

חסידות
הרב שוק

10:30-12:00
הלכות שבת
שירה מרילי מירוויס
הלכות שבת

10:30-13:00

12:45ארוחת צהריים
13:15-15:15
התמודדות הבת
בשירות הצבאי
הרב אהד טהרלב

שותי''ם
חמוטל שובל
סדר ושיעור
כתה 6

האשה והמצוות
שירה מרילי מירוויס

סדר ושיעור
כתה 7

13:30מנחה

13:45-14:45

13:45-14:45

13:45-14:45

13:45-14:45

דף יומי עם הרב שוקי רייך

דף יומי עם הרב שוקי רייך

דף יומי עם הרב שוקי רייך

דף יומי עם הרב שוקי רייך

14:45-16:00
גמרא
סדר שעור
רבנית נוית צדיק

14:45-17:30

14:45-15:30

14:45-16:00

גמרא
סדר שעור
רבנית נוית צדיק

שני צדדים למטבע
על רוחניות וגשמיות בכסף
יפית גולד
16:00-17:30

ש''י לפרשה
הרב שוקי רייך

15:15-17:00
זרעונים

16:00-19:00

הרב אביעד סנדרס

תשובה בתנ''ך
מתניה בארי

16:00-17:30

הוגים מודרניים על התשובה
הרב שאול וידר

17:00-18:30

17:30-18:45

17:30-19:00

האשה והמצוות
הרבנית דבורה עברון

סוגיות במדינה וחברה במשנת
הרב סולוביצ'יק השל
והרב ברקוביץ
הרב אביעד סנדרס

פרקי הבריאה
הרב אביעד סנדרס
בשיתוף תכנית הדס

מחשבת ההלכה
הרב שמואל קליצנר

17:30-19:00
כתבי מהר"ל
התלמוד
הרב דן האוזר במבט היסטורי
הרב חנן גפני
כתה 6
כתה 8

כיתה 6-7

20:00-23:00

ארוחת ערב 19:00
20:00-21:30

סדר לקראת השיעורים

המדרשה היא כמו תיבת נח

עיון ביחסי מדרשה וחיים
הרב אביעד סנדרס

20:00-21:15

תפילת ערבית 19:45
20:00-21:30

סדר לקראת השיעורים

סדנא
21:30-22:15

עם

שיעורי בקיאות
הלכה -הרב אביעד כתה 8
גמרא -שלומית שבות כתה 6
בקיאות מחשבה לימוד עצמי לקראת יום ד

המדריכה

20:00-21:30

קבלת שבת עם צ'לונט ומשקה
הרב אהד טהרלב/הרב שאול וידר()6

21:30-22:15

21:00-22:30
"סופ''ש עם תנאים"

שיעורי בקיאות
וחמוטל שובל ושירה מרילי מרוויס()6
הלכה-לימוד עצמי לקראת יום ב
22:30משמר עם הרב אביעד סנדרס
גמרא -שקמה כספי-יניב כתה 6
22:30ניגון עם אביגיל סוקולוב
בקיאות מחשבה-הרב עדיאל כתה 7

מירוויס

