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17:15-19:00

הלכות תשובה

הרבנית רחל קרן

19:00-20:00

הפסקה וארוחת ערב

20:00-22:00

לימודי/ ערב חברתי 

14:00-15:30

סיכום שבוע

סמואל-מית יערה וידמן"הר

18:00-19:00

הלכות יסודי התורה

הרב שמעון מאיר

19:00-20:00

הפסקה וארוחת ערב

20:00-21:00

ר הזקן לחודש אלול"מאמרי האדמו

שמעון שורק

16:00-17:00

תיקון הבוקר

יעל מאיר

16:00-17:00

סדר הכנה לגמרא

17:00-18:00

עגנון לימים נוראים

ר אבישג איילי"ד

18:00-19:00

שלושה ספרים נפתחים

הרב דוד ביגמן

19:00-20:00

הפסקה וארוחת ערב

20:00-21:00

עוזי

19:00-20:00

הפסקה וארוחת ערב

20:00-21:00

שפת אמת

הרב שמעון פיזם

21:00-22:00

מית יערה"חוג בית עם הר

13:15-15:00

תפילת מנחה 

הפסקה וארוחת צהריים

13:00-15:00

תפילת מנחה

הפסקה וארוחת צהריים

11:00-13:00

סדר הכנה להלכות תשובה

הרבנית רחל קרן

13:00-14:30

תפילת מנחה

הפסקה וארוחת צהריים

15:00-16:00

סדר העבודה ביום הכיפורים

הרב עקיבא צוקרמן

15:00-16:00

מחשבות של אלול

כ"ש ויוה"עיונים בתפילות רה

מית אביטל אנגלברג"הר

14:30-15:30

תפילות תשרי

מית שלומית פיאמנטה"הר

11:30-12:30

סדר לימוד עצמי

15:00-16:45

 "לכרוע על חוף הסליחה"

סיפורי סליחה תלמודיים

הרב יוסי גמליאל

16:45-17:45

הכנה לחגי תשרי

הרב טל בורגנסקי

18:00-19:00

סיפורי זוגיות בתלמוד- סיפור בזוג 

הדס כהן

12:15-13:00

סדר לימוד עצמי

12:15-13:15

הארות מר׳ נחמן לימי אלול ותשרי

12:30-14:00הרב יצחק קלימן

תפילת מנחה

הפסקה וארוחת צהריים

16:00-17:00

סדר לימוד עצמי

17:00-18:00

דת ומדע: בריאת העולם

עוזי פז

תפילת שחרית 

ארוחת בוקר

9:00-10:45

 גמרא

סמואל-מית יערה וידמן"הר

9:00-10:45

 גמרא

סמואל-מית יערה וידמן"הר

11:00-12:00

ספר יונה

הרבנית רחל קרן

11:00-12:00

"קולות בשדה"

עיון ביצירה עברית המדברת קודש

מית תניה אלון"הר

9:00-10:45

"השוכר את הפועלים"הלכה ואגדה בפרק 

הרבנית אסתר פישר

9:00-10:00

גמרא 

סמואל-מית יערה וידמן"הר

10:15-11:15

כשהרב קוק פוגש את רבי נחמן

הדס כהן


