
הגותו שלר''כתבי הרב שג

יק'הרב סולביצהרב אהד טהרלב

6כתה הרב חיים נבון8כתה 

האשה והמצוותהלכה אקטואלית

שירה מרויסהרב חיים נבון

8כתה 6כתה 

מנחה13:30ארוחת צהריים         13:00                                                                                          

כתיבה יוצרתהרב שוקי-דף יומי

8הרב שאול 6-7כתה14:30-17:0015:00-16:1514:45-16:3014:45-16:30

עולמם העשיריק'הרב סולוביצש''הגות בפקיום ומשמעותיוסף ואחיו

ל"כתבי מהרי לפרשה''ששל התנאיםהרב אביעד סנדרסהרב אפשטייןבעולמה שלהרב סבתו דוד ך''תנ

הרב דן האוזרהרב שוקי רייךר קרן קירשנבוים'''דהחסידותהרב שמואל קליצנר

הרב שלמה שוקל''בשיתוף בנות חו

8כתה 6כתה 8כתה 6כתה 6כתה 8כתה   6כתה 2כתה 

16:15-17:30פעמיים בשבוע

נחמן מברסלב' רמסורת וביקורתן''שיחות הרפרקי בריאהה''עין איהגות יהודיתספר בראשית

הרב דן האוזרמבוא למקראהרב שלמה וולפיש הרב צבי קורן20-במאה ההרב אביה הכהן 

הרב חנן גפניהרב אביעד סנדרסהרב דניאל אפשטיין

8כתה 6כתה 8כתה 6כתה 8כתה 6כתה 6כתה 

17:30-19:0017:15-22:00

התלמודהרב קוק'סוגיות בעבודת הטעמי המקראעדה אחימן אתגרי האמונהמשנהארון הספריםך''בקיאות תנ

במבט היסטוריהרב שאול וידר21-במאה היניב-שקמה כספיך''תנ(8)יהדות וציונות בדורנושלומית שבותהיהודיהרב אביה הכהן

הרב חנן גפניהרב איתיאל אורוןבשיתוף17:30-19:00הרב צבי קורןהרב חנן גפני

עם מורה נבוכים

6כתה 8כתה 6כתה 8כתה ל''תכנית חו(8)הרב  אברמוביץ 8כתה 6כתה 8כתה 6כתה 

תפילת ערבית19:45ארוחת ערב19:00                        

עם 20:00-22:15סדר ערב20:00-21:30

הרב סדר ערב

מנחם ליבטאג

6-7כתה הלכה

גמרא

בקיאות מחשבה 

21:30-22:15

(6)כספי שקמה - יניב- גמרא

16:00-17:30

(8)הרב עדיאל כהן -בקיאות מחשבה 

ניגון עם אביגיל סוקולוב22:30

קבלת שבת  

הרב עדיאל כהן-בקיאות מחשבה 

הרב אביעד סנדרס-הלכה

21:30-22:15

ערב מדריכות שלומית שבות-גמרא

13:45-14:45

6-7כתה דף יומי עם הרב שוקי רייך 

13:45-14:45

6-7כתה דף יומי עם הרב שוקי רייך 

14:00-14:45

(6)הרב אביעד סנדרס -הלכה

(6)הרב איתיאל אורון 

14:30-17:00

חבורות לימוד

ממשמעת למשמעות 

14:45-17;30

שיעורי בקיאות6הרב קליצנר כתה 

משמר עם הרב אביעד סנדרס23:30

   20:00-21:00   

(6)הרב שאול וידר /הרב אהד טהרלב

21:00-22:30

(6)ת חמוטל שובל ''שו

בילי רבינשטיין   בית מדרש

13:45-14:45

20:00-21:30

סדר לקראת השיעורים

יום שני

פתיחה לסדר בוקר פתיחה לסדר בוקר

8:45-9:00

פתיחה לסדר בוקר

ם''בקבוצות עם הרמי

8:45-9:00

9:00-11:00 9:00-11:00

בית מדרש- סדר

בכל קבוצה ם''בקבוצות עם הרמי

12:00-13:00

12:00-13:00

ם''בקבוצות עם הרמי

סיירת סיורים

שיעור כללי

שיעור גמרא

8:00-8:30: ארוחת בוקר  תפילת שחרית        7:30פ           ''תש- ה ''מערכת שעות תכנית הדס ותושי

יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום ראשון

בית מדרש- סדר

ת''שיעור עם הרמשיו

ך''תנ

מחשבה

כללי

הלכה

תלמוד

8:30-9:009:00-10:00

14:45-16:00

סדר ושיעור

12:00-13:00

6-7הרב אהד טהרלב כתה 

6-7כתה דף יומי עם הרב שוקי רייך 

9:00-12:00

10:00-13:00

11:00-12:00

הכנה לחיים

בית מדרש- סדר 10:30-13:0011:00-12:00

ם''בקבוצות עם הרמי לאחר שבתות מדרשה

14:45-16:00

13:45-14:45

שיעור גמרא

6-7כתה דף יומי עם הרב שוקי רייך 

ם''בקבוצות עם הרמי

שיעור גמרא

17:30-19:00

עיון במחשבת ההלכה

16:30-17:30

הלכה

(7)הרב גיגי ברוך 

ל''ך בשיתוף בנות חו''תנ

14:30-17:30

הרב קליצנר

   פעמיים בשבוע2כתה 

17:30-19:00

16:00-17:30

שיעורי בקיאות

21:30-22:15

סדר לקראת השיעורים

17:30-19:00

20:00-21:30

הפילוסופיה של ההלכה

20:00-21:30

17:30-19:00






