יום ראשון

תשע''ט -

מערכת שעות שנה ב ר''מ הרב עדיאל כהן /אוריה מבורך כתה 15
יום שלישי
יום שני

8:45-9:00
תלמוד
פתיחה לסדר בוקר
תנ''ך
הרב עדיאל כהן
כללי
9:00-11:00
מחשבה
סדר
הלכה
בית מדרש
10:30-13:00
11:00-12:00
סיירת סיורים
שיעור גמרא
לאחר שבת במדרשה
הרב עדיאל כהן
יציאה עם הרב אהד
12:00-13:00
פעמיים-שלוש בשנה לחבורת תפילה
שיעור כללי עם בילי בבית מדרש
במדבר בימי ב' או ד' אחה''צ
13:45-14:45
13:45-14:45
דף יומי עם הרב שוקי רייך
דף יומי עם הרב שוקי רייך
14:45-16:00
15:00-16:15
הגות בפ''ש
מחשבת ההלכה סיפור יוסף ואחיו קיום ומשמעות
הרב אפשטיין
בעולמה של
הרב שמואל קליצנר הרב סבתו דוד
החסידות
ונשות תכנית הלכה
כתה 6
כתה 8
16:15-17:30
סיפור אליהו ואלישע
הרב סבתו דוד

הרב שלמה שוק
כתה 8

8:30-9:30
רב ,פילוסוף ,חכם
הרב אפשטיין-בביתו
9:45-12:00
סדר
בית מדרש
12:00-13:00
שיעור גמרא
הרב עדיאל כהן

13:00ארוחת צהריים 13:30מנחה
13:45-14:45
13:45-14:45
דף יומי עם הרב שוקי רייך
דף יומי עם הרב שוקי רייך
14:45-17:30
14:45-16:30
14:45-16:15
הרב סולביצ'יק עולמם העשיר
הרב אביעד סנדרס של התנאים

הרב חנן גפני
כתה 8

20:00-20:30
חברותות עם בנות חו''ל

סדר מונחה

הרב אביה הכהן
כתה 8

אוריה מבורך

13:45-14:45
דף יומי עם הרב שוקי רייך
14:45-16:00
הרב קוק
ש''י לפרשה
הרב שוקי רייך

כתה 6

16:00-17:30
עין אי''ה
הגות יהודית
במאה ה20-
הרב אפשטיין

הרב צבי קורן

כתה6

כתה 8

17:30-19:00
משנה
שלומית שבות

כתה 6

16:30-17:30
יהדות וציונות

מחשבה
עם הרב אביעד וברוריה א'

הגות יהודית לאחר השואה

כתה 15

עדה אחימן ()7

סדנת כתיבה עם הרב שאול ()8
17:30-19:00
מורה נבוכים
בין התלמוד
הרב אודי אברמוביץ
לחסידות
הרב וולפיש

כתה 6

19:00ארוחת ערב
20:00-22:15
סדר ערב עם אוריה

הרב שאול וידר
כתה 8

כתה 8

כתה 8

כתה 6

19:30-20:45
שיחות הר''ן
הרב שלמה וולפיש

עם סלי מאיר

20:00-21:00
בקיאות תנ''ך סדר ושיעור

הגות ומחשבה

קרן קירשנבוים

הרב אביעד סדנדרס ()6

17:30-19:00
חמש מגילות/יונה ארון הספרים
היהודי
הרב אביה הכהן

9:00-13:00

כתה 6

כתה 8

כתה 6

8:45-9:00
פתיחה לסדר בוקר
הרב עדיאל כהן
9:00-11:00
סדר
בית מדרש
11:00-13:00
שיעור גמרא
הרב עדיאל כהן

תפילת שחרית 7:30
יום רביעי

ארוחת בוקר 8:00 - 8:30
יום חמישי

כתה 6

17:30-19:00
הלכה
הרב גיגי ברוך
כתה 7

16:00-17:30
מסורת וביקורת ר'נחמן מברסלב
הרב דן האוזר
מבוא למקרא
הרב חנן גפני
כתה 8
כתה 6
17:30-19:00
התלמוד
כתבי מהר"ל
הרב דן האוזר במבט היסטורי
הרב חנן גפני
כתה 8

כתה 6

19:45תפילת ערבית
20:00-21:30
20:00-22:15
קבלת שבת עם צ'לונט ומשקה
סדר ערב עם בילי
הרב אהד טהרלב/הרב שאול וידר()6

21:00-22:30
"סופ''ש עם תנאים"
ושירה מרילי מרוויס וחמוטל שובל()6
22:30משמר עם הרב אביעד
22:30ניגון עם אביגיל סוקולוב

ש

