
ר' שנקולבסקי - חמש מגילות 

ר' הרצג - רש"י על החומש

ר' נעים - חושן משפט

ר' סילברמן - הלכות ברכות 

3:55 - 4:55

ר' נאפל - שואה 

ר' סילברמן - הכשרות בימינו

 ר' שנקולבסקי - ספר שמואל 

ר' גולדשמיט - אגדות חז"ל

5:00 - 6:00

ארוחת ערב

ארוחת צהריים

   מכללת שעלבים לנשים - מערכת לימודיםמכללת שעלבים לנשים - מערכת לימודיםמכללת שעלבים לנשים - מערכת לימודים   

גב' בדנרש: גמרא 
גב' בלנק: ללמוד וללמד 

ר' רוזנבלום: שותי"ם
גב' הילביץ : יסודות החיים בפרשת השבוע

9:15 - 10:30

 

גב' יפרח: יחסים בהלכה ובמחשבה 

גב' בלנק: הקדמות

ר' רוזנבלום: רפואה בהלכה 

גב' הילביץ : שבת – מעין עולם הבא 

 

יום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון

תפילה וארוחת בוקר 8:00

8:55 שיחת פתיחת שבוע

בית מדרש
10:30 - 11:20

 11:25 - 12:45

חבורות חבורות1:15 חבורות1:15 חבורות1:15 1:15

חסדחסדחסד

שיחה שבועית
2:45 - 3:15

גב' יפרח:  כתבי הרב סולווויציק 

ר' וואגנר: היסטוריה במבט ההלכה

ר' שבט:  עמ"י א"י תורת ישראל 

 OU KOSHER  :ר' עזרא פרידמן

גב' סימי פיטרס - הקדמה למדרש 

 

3:20 - 4:35

גב' יפרח: מחשבה בעולם המודרני 

ר' וואגנר:  עשרת הדברות 

ר' שבט: כתבי הרב קוק 

ר' עזרא פרידמן - מעגל השנה בעיון

ר' אברהמוויץ: הלכות כשרות 

 

4:40 - 5:55

חבורות חבורות6:30 חבורות6:30 חבורות6:30 6:30

עולם

יבנה

בית מדרש

8:00 - 10:00

חבורות
10:00

1=כתה טבריה     2=כתה חברון      3=כתה צפת      4=כתה ירושלים

 

ר' הבר: ימות המשיח ואחרית הימים

גב' שרייער: ספר שמות

גב' אלמליח: האשה בהלכה 

ר' וואגנר - היסטוריה במבט ההלכה 

 

8:55 - 10:15

הלכות שבת

ר' הבר - 1  ר' וואגנר -2  ר' שניידר - 3

בית מדרש - הלכות שבת
10:20 - 11:20

 11:25 - 12:45

תוכנית מתמידות

(רשות)

8:00 - 10:00

8:55 - 10:15

גב' יפרח - מפתח למקרא - 1
גב' ברנשטיין: יסודות החיים בפ"ש - 2
גב' בדנרש: כתבי הרב ליכטנשטיין - 4

ר' רוזנבלום - ווערטלאך - ב"מ
גב' הילביץ : תפילה 

בית מדרש
10:20- 11:20

 11:25 - 12:45

2:45 - 3:45  

ר' נאפל - מעגל החיים 

ר' הרצג - יסודות במחשבת ישראל

ר' נעים - דרך ה' 

ר' טורצקי - ספר החנוך 

 

בית מדרש

8:00 - 10:00

חבורות

10:00

8:55 - 10:15

בית מדרש - הלכות שבת

10:20 - 11:20

 11:25 - 12:45

 

ר' הט - דברים שחייבים לדעת 

ר' גולדשמיט - עבודת בית המקדש 

גב' נילי טורצקי - הלכות צניעות 

גב' אביטל לוי - ספר יהושע

 

8:55 - 10:15

ר' הט - רצון ה' בכל הבית
גב' נילי טורצקי - מסילת ישרים
גב' אביטל לוי - שמירת הלשון 

ר' ליבטאג - בקיאות חומש 
ר' גולדשמיט - תוכנית בית מדרש

בית מדרש 
10:20 - 11:20

 11:25 - 12:45

שיחת מוסר

5:30 - 6:00

ר' שפירא - עבודת המידות למעשה 
 גב' אלקסיס לוי- י"ג עיקרי אמונה 

גב' שוש גראד - ספר ויקרא
ר' ליבטאג - בקיאות חומש 

ר' טורצקי - הקדמה לחסידות 
גב' ניקול ברמן - תפילת מוסף

 

2:45 - 4:00

ר' שפירא: תהליך ההשקפה: דרכים
בעבודת ה'

גב' אלקסיס לוי- נביאים ראשונים
ר' אונטרברג - מסע ישראל

 ר' טורצקי - הקדמה לחסידות 
ר' גולדשמיט - תהילים בתפילה 

4:10 - 5:25

בית מדרש -

מרצה אורח

8:00 - 10:00

חבורות

10:00

חבורות

שיעור כללי\

בית מדרש

ומשמר

8:00 - 11:30

12:45

6:00

גב' בדנרש;  גמרא 

גב' בלנק: ללמוד וללמד

ר' רוזנבלום: שותי"ם 

גב' הילביץ : יסודות החיים בפרשת השבוע

 

ר' הבר: ימות המשיח ואחרית הימים

גב' שרייער: ספר שמות 

גב' אלמליח: האשה בהלכה 

ר' וואגנר - היסטוריה במבט ההלכה 

הלכות שבת

ר' הבר - 1  ר' וואגנר -2  ר' שניידר - 3

ר' שנקולבסקי - חמש מגילות 

ר' הרצג - רש"י על החומש 

ר' נעים - חושן משפט

ר' סילברמן - הלכות ברכות 

3:55 - 4:55

ר' נאפל - שואה

ר' סילברמן - הכשרות בימינו 

 ר' שנקולבסקי - ספר שמואל

ר' גולדשמיט - אגדות חז"ל

5:00 - 6:00

2:45 - 3:45  

ר' נאפל - מעגל החיים 

ר' הרצג - יסודות במחשבת ישראל 

ר' נעים - דרך ה'

ר' טורצקי - ספר החנוך 

 

בס"ד


