
יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

9:00-10:30 9:00-10:30 8:45-10:00

הלכות תפילה סוגיות חברתיות צבאיות קריאה יחפה בפרשת שבוע הלכה

הרבנית חמוטל שובל הרב יובל אהלי הרבנית אמונה לפיד גמרא

ך"תנ

10:30-12:00 10:30-12:30 10:00-12:30 צבא

הלכה 

אקטואלית

האשה והמצוות הלכות שבת מחשבה

הרב חיים נבון הרבנית שירה 

מירוויס
הרבנית שירה מירילי מירוויס חסידות סדנא לקראת שירות 11:45- 12:45

יחד עם תלמידות יחד עם תלמידות הלכות שבת הרב שוק נעמי עייני שיעור פתיחת שבוע

6הדס  כתה  8הדס  כתה  הרבנית בילי רובינשטיין

13:45-14:45 13:45-14:45 13:45-14:45 13:15-15:15

דף יומי עם הרב שוקי דף יומי עם הרב שוקי דף יומי עם הרב שוקי

14:45-15:30 14:45-16:15 14:45-16:15 התמודדות הבת בשירות הצבאי

גמרא גמרא

ל"אגדות חז הרב אהד טהרלב

הרבנית תקווה סנדרס הרבנית תקווה סנדרס

ד סנדרס"הרב אביע 15:15-17:00

16:00-17:30

16:30-17:30 16:00-19:00 הרב קוק- זרעונים

פרקי בריאה

ד סנדרס"הרב אביע ך פרקי מחשבה והגות"תנ ד סנדרס"הרב אביע

סוגיות תלמודיות במבט התיאטרון מתניה בארי

17:30-19:00 תמר בלום 17:00-18:30

התלמוד במבט 

ה

הרב קוק

היסטורי הרב שאול וידר 'סוגיות בעבודת ה ת"שו/ האשה והמצוות

הרב חנן גפני הרב איתיאל אורון הרבנית דבורה עברון

כתה 6 כתה 8 יחד עם תלמידות הדס

6כתה 

20:00-21:30 20:00-21:15 20:00-22:30 20:00-21:30

סדר לקראת שיעורים סדר לקראת השיעורים

21:30-22:15 סדר ערב שיעור+ ל סדר "מהר 21:30-22:15

שיעורי בקיאות עם ד סנדרס"הרב אביע שיעורי בקיאות

הרב אביעד סנדרס לימוד עצמי-הלכה המדריכה (6)הרב אביעד סנדרס -הלכה

(6)שקמה יניב כספי גמרא  שלומית שבות-גמרא

הרב עדיאל כהן לימוד עצמי-בקיאות מחשבה  (8)הרב עדיאל כהן -בקיאות מחשבה 

8:00-8:30 :   ארוחת בוקר מלבד אלא אם צויין אחרת14מדראשית  כיתה חשוון           מערכת שעות  - אלול

יום חמישי

7:30: תפילת שחרית

9:00-10:00

מפגש עם רבנים צבאיים

10:30-13:00

13:30                                                                           מנחה 12:45   ארוחת צהריים 

13:45-14:45

דף יומי עם הרב שוקי

14:45-16:00

רב נחמן מברסלב

הרב דן האוזר

8יחד עם תלמידות הדס כתה 

17:30-19:00

י לפרשה"ש

הרב שוקי רייך

6יחד עם תלמידות הדס  כתה 

16:00-17:30

לימוד בהנחית בנות הקבוצה

אחת מבנות הקבוצה מעבירה

ניגון עם אביגיל סוקולב 22:30

ד סנדרס"משמר הרב אביע 23:30

19:45:                                  תפילת ערבית19:00ארוחת ערב 

20:00-21:30

קבלת שבת

הרב שאול וידר/ הרב אוהד טהרלב

21:00-22:30


