
מערכת שנה א' - זמן חורף
חמישירביעישלישישניראשון

8:158:00

8:00 תפילה אישית במרחב משותף

8:30 ארוחת בוקר / דף יומי

8:308:15

8:458:30

9:008:45

9:159:009:00-10:009:00-10:00

סיפורי מעשיות משנים קדמוניות
הרב יוסי גמליאל
בית מדרש

9:00-11:009:00-10:00

הרב קוק לימינו9:309:15
נחמה אורבך
בית מדרש

מבוא לחסידות
הרב יצחק קלימן

כיתה ה'

חובת התלמידיםמגמות
ר"מית תניה אלון

כיתה ג'

שיחות הר"ן
הדס כהן 
כיתה ה'

9:459:30

תנ"ך
הרב יהודה טרופר

כיתה ג'

הלכה
ר"מית שלומית 
פיאמנטה
כיתה ה'

מחשבה
הרבנית רחל קרן

כיתה א'

10:009:45

10:1510:0010:00-11:0010:00-11:00

סדר                                     10:3010:15
משיבה: הרבנית רחל קרן

חבורת לימוד: ליקוטי מוהר"ן
הרב יצחק קלימן

כיתה ג'

סדר
משיבה: ר"מית תניה

חבורת לימוד: עיון תפילה
הרב יוסי גמליאל

כיתה ג'
10:10-12:00

גמרא
הר"מיות אביטל, הרב אלי/ יערה ושלומית

10:4510:30

11:0010:45

11:1511:00

11:3011:15

11:15-13:00

גמרא
הר"מיות אביטל, הרב אלי/ יערה ושלומית

11:15-13:00

גמרא
הר"מיות אביטל, הרב אלי/ יערה ושלומית

11:15-13:00

יהדות ומגדר
הרבנית אסתר פישר

בית מדרש

11:4511:30

12:0011:4512:10-13:00

שיעור כללי
אחת לשבועיים שיח בית מדרשי בהשתתפות כלל הצוות ואחת 

לשבועיים שיעור כללי מפי הרבנית רחל קרן/ הרבנית אסתר פישר 
בית מדרש

12:1512:00

12:3012:15

12:4512:30

13:0012:45

13:1513:00

ארוחת צהריים

ארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהריים

13:3013:15

13:4513:30

14:0013:45

14:1514:00

הגעה למדרשה

14:00-15:00 הר"מית אביטל בבית מדרש אחת לשבועיים
14:3014:15

14:4514:30

15:0014:45
14:45-15:45

יפה כלבנה
הרבנית אסתר פישר והרבנית רחל קרן

15:1515:0015:00-16:00
15:00-16:00

שיעורים כיתתיים
הר"מיות אביטל, שלומית, תניה

15:00-16:00
                                                                                15:00-16:00

סיכום שבוע כיתתי עם הר"מיות
חבורות לימוד בהובלת-                                                                                                        15:3015:15

ר"מית תניה ור"מית אביטל
בית מדרש

הגות בעידן החדש
הרב דוד ביגמן
בית מדרש

ספר החינוך
שמעון מאיר

כיתה ג'
15:4515:30

15:45 מנחה ו"השמיעיני"- בנוכחות הרבנית רחל16:0015:45
16:00 מנחה ו"השמיעיני"- בנוכחות הר"מית תניה16:00 מנחה ו"השמיעיני"- בנוכחות הר"מית שלומית16:00 מנחה ו"השמיעיני"- בנוכחות הרבנית אסתר16:1516:00

התנדבות

16:00 מנחה ו"השמיעיני"-  בנוכחות הרבנית רחל
16:3016:1516:15-17:1516:15-17:30

מורה נבוכים16:4516:30
הרבנית רחל קרן

כיתה ג'

בריאת העולם: דת ומדע
עוזי פז
כיתה ה'

מסע תפילה- יצירה והבעה16:30-17:3016:30-17:30
יזהר פינטוס

כיתה ב'

שיטת ימימה
שירה עמוסי

כיתה ג'

17:0016:45
סדר משותף לשנה א' ושנה ב'

משיבה: הדס כהן

חוג טעמי המקרא
גדליה קרן
כיתה ג'

"שפת אמת" 

הרב שמעון פיזם
כיתה א'

הסודות הגדולים של התנ"ך
יעל מאיר
כיתה ג'

17:1517:00

17:3017:1517:30-19:00

17:4517:30

הלכה חברה וערכים                                                                   
הרבנית רחל קרן
בית מדרש

18:0017:4517:45-19:00

כוזרי: לימוד ושיעור18:1518:0018:00-19:0018:00-19:00
הרב יוסי גמליאל
בית מדרש

אמת מוסרית והיסטורית בתנ"
ך

יעל מאיר                                   
כיתה ג'

פרשיות נבחרות מספר במדבר18:3018:15
עוזי פז 
כיתה ה'

עבודת המידות בתורת הרב קוק
הדס כהן
כיתה ג'

ארון הספרים היהודי
הרבנית אסתר פישר

כיתה ג'

אורחות צדיקים
שמעון מאיר

כיתה ה'
18:4518:30

19:0018:45
19:00-20:00

ערבית וארוחת ערב
19:1519:00

19:00-20:00

ערבית וארוחת ערב
19:00-20:00

ערבית וארוחת ערב
19:00-20:00

ערבית וארוחת ערב
19:00-20:00

ערבית וארוחת ערב
19:3019:15

19:4519:30

20:0019:4520:00-21:00

פרשת השבוע: פשט, מדרש ומשמעות20:1520:00
הרב טל בורגנסקי

20:00-21:0020:00-21:0020:00-21:00

פרשת שבוע
הרבנית רחל קרן
20:00  / 21:00 בית מדרש

משמר

ניגונים20:3020:15
הדס כהן

כיתת ירדן 

אמונה ומדע
שמעון מאיר

כיתה ג'

ספר משלי
יעל מאיר
כיתה ה'

למדנות ומשמעות
הרב עקיבא צוקרמן

כיתה ג'
20:4520:30

21:0020:45
21:10

מפגש כיתה עם הר"מיות/ערב חברתי עם המדריכות
(לסירוגין)

21:1521:00

סדר ערב חברותות עצמאיות / חבורות לימוד עם המדריכות / בקיאות בגמרא בהנחיית הרב שמעון פיזם
21:3021:15

21:4521:30

אחת לשבועיים לאחר המפגש הכיתתי הר"מית שלומית תשאר 22:0021:45
ללימוד בבית מדרש 22:00


