מדראשית אלול תשע''ז  -חשון תשע''ח
יום ראשון
הלכה
גמרא
כללי
צבא
מחשבה
תנ''ך
10:30-13:00
סיורים לאחר שבת במדרשה

כל השעורים בכתה  14מלבד אלו המצויינים בכיתה אחרת
יום רביעי
יום שלישי
8:00תפילת שחרית

יום שני

9:00-12:30

9:00-10:30
הוגים מודרנים
על התשובה
סדר ושעור
הרב שאול וידר

בוקר עם עולש
שיעורים
ולימוד
בחברותא בנושא:
תשובה ועבודת ה'
בעולם האגדה

12:00-13:00
סוגיות בעבודת ה'
צוות רמי''ם במשותף עם בית המדרש
בית מדרש

ארוחת בוקר7:15-8:15 :
יום חמישי
9:00-10:30
מפגשים:
עם רבנים צבאיים

9:00-10:00
נשים מובילות שינוי
תמר מנצבך

10:30-13:00
סיפורי מעשיות
וסדנת כתיבה
הרב שלמה שוק

10:15-12:00
סדנת הכנה לקראת שירות
נעמי עיני

כתה3:

מנחה וארוחת צהרים
13:15-15:15
התמודדות הבת
בשירות הצבאי
הרב אהד טהרלב
15:15-15:50
פעילות פתיחת שבוע  -מדריכות

14:30-16:00
הקדמה לפרק חלק  13 -יסודות
הרב אביעד סנדרס
סדר ושעור

16:00-17:00
זרעונים
הרב אביעד סנדרס

16:00-19:00

14:30-17:30
גמרא
סדר ושיעור
הרב עדיאל כהן

14:00-15:30
סוגיות במדינה וחברה במשנת
הרב סולוביצ'יק השל
והרב ברקוביץ

15:00-16:00
סוגיות בתפילה
הרב דני אפשטיין

הרב אביעד סנדרס

15:30-17:30
מחשבת ההלכה
תשובה בתנ''ך
מתניה בארי

17:00-18:30

17:30-18:45

ספר שמואל
הרב אביה הכהן

בין תלמוד לחסידות
הרב שלמה וולפיש

פרקי הבריאה
הרב אביעד סנדרס

כתה 1

כתה 6

20:00-21:45

הרב אביעד סנדרס
22:00-23:00
תהליכים ומהלכים בזמן
הרב יהושע וידר

ארוחת ערב 19:00
20:00-21:15

סדר ערב  -בילי רבינשטיין

הרב שוק /שלומית  /הרב קליצנר
21:15-22:15
שיעורי בקיאות
גמרא /שלומית שבות /כתה 6
מחשבה /הרב שוק /כתה 7
תנ''ך /הרב קליצנר /כתה 8

הלכות כשרות
הרב דני אפשטיין

הרב שמואל קליצנר

17:30-18:30

מאמר חמישי בכוזרי

16:00-17:30

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

20:00-21:15
סדנא
עם
המדריכות
כתה3:

22:00זומבה עם כל התכניות

סדר ערב

תפילת ערבית 19:45
20:00-21:15

הרב שוק /שלומית  /הרב קליצנר
21:15-22:15
שיעורי בקיאות
גמרא /שלומית שבות /כתה 6
מחשבה /הרב שוק /כתה 7
תנ''ך /הרב קליצנר /כתה 8

כתה 6

20:00-21:30
סוגיות במחשבת ישראל
הרב שלמה וילק-כתה 6-7
21:45
קבלת שבת
עם צ'ולנט ומשקה
בכתה  6-7עם
הרב אהד טהרלב /הרב שאול וידר
עם צ'ולנט ומשקה

