
14:45-16:1514:45-16:30

הרב קוקי לפרשה''שעולמם העשיריק'הרב סולביצ

הרב שאול וידרהרב שוקי רייךשל התנאיםהרב אביעד סנדרסש''הגות בפקיום ומשמעות

ר קרן קירשנבוים''דהרב אפשטייןבעולמה שלסיפור יוסף ואחיומחשבת ההלכה

8כתה 6כתה 8כתה 6כתה החסידותהרב דוד סבתוהרב שמואל קליצנר

הרב שלמה שוקונשות תכנית הלכה

6כתה 8כתה 6כתה 8כתה 

נחמן מברסלב'רמסורת וביקורת

הרב דן האוזרמבוא למקראה''עין איהגות יהודית

הרב חנן גפניהרב צבי קורן20-במאה ה

8כתה6כתה הרב אפשטיין

8כתה 6כתה 

התלמודל"כתבי מהר

במבט היסטוריהרב דן האוזרפרקי הבריאהי''בין בבל לאמורה נבוכיםבין התלמודאתגרי האמונהמשנהארון הספריםיונה/ חמש מגילות

הרב חנן גפניהרב אביעד סנדרססוגיות מקבילותהרב אודי אברמוביץלחסידותבדורנוהיהודיהרב אביה הכהן

בבלי ובירושלמיהרב  וולפישהרב צבי קורןשלומית שבותהרב חנן גפני

6כתה 8כתה 6כתה (8)יניב-שקמה כספי6כתה 8כתה 8כתה 6כתה 8כתה 6כתה 

תפילת ערבית19:45ארוחת ערב19:00

משמר וניגון עם אביגיל סוקולוב622:30כתה 

21:00-22:30
(6)הרב שאול וידר/הרב אהד טהרלב

הלכה

לימוד עצמי לקראת יום דבקיאות מחשבה  הרב אביה הכהן

ך   סדר ושיעור ''בקיאות תנ

20:00-21:30

ר חנה השקס''הרבנית ד

14:45-16:00

13:00מנחה    ארוחת צהריים 

(6)ועם שירה מרילי מרוויס וחמוטל שובל

מחשבה
ר חנה השקס''הרבנית ד ר אסף רוזן צבי''הרב ד

14:45-15:00

חבורות לימוד

ר אסף רוזן צבי''הרב ד

7:30-8:00  שחרית 8:00-8:30  ארוחת בוקר ט                                    ''תשע-ח''                                       מערכת שעות אלול   תשע
יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום ראשון

מחשבה

9:00-13:00

תלמוד

9:00-13:00

מחשבה גמראכללי

17:30-19:00

ך''תנ

יום שני

ך''תנ

גמרא

9:00-13:00

7הרב עדיאל כתה -בקיאות מחשבה

לימוד עצמי לקראת יום ב-הלכה

6שלומית שבות  כתה  -גמרא

9:00-13:00

לונט ומשקה'קבלת שבת עם צ סדר לקראת השיעורים

20:00-21:30

6יניב כתה -שקמה כספי -גמרא

שיעורי בקיאות

20:00-21:00  " ש עם תנאים''סופ " 

14:45-16:00

8הרב אביעד כתה - הלכה

17:30-19:00

הרב עדיאל

הרב שלמה וולפיש

17:30-19:00

סדר לקראת השיעוריםן''שיחות הר

6כתה 

עם סלי מאיר

פותחים שבוע עם בילי והרב אהד

16:15-17:30

20:00-21:0019:30-20:45

שיעורי בקיאות

משמר עם הרב אביעד22:30

20:00-21:30

הרב אביה הכהן

21:30-22:1521:30-22:15 סדר מונחה

17:30-19:00

6הרב אביעד סדנדרס כתה 

סדנת כתיבה

17:30-19:00

גמרא

הרב שוקי

8כתה 8עם הרב שאול  כתה 

8כתה 

15:00-16:15

16:30-17:30

יהדות וציונות

הלכה

הרב גיגי

ספר במדבר

7עדה אחימן  כתה 

הגות יהודית לאחר השואה

16:00-17:30

3כתה 3כתה 3כתה 3כתה 

7כתה 

6כתה 

14:45-17:30

16:00-17:30


