
בס"ד 
מערכת שעות זמן חורף תש"פ 

יום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון

שמונה קבצים – 6:15
הרב וילק

שמונה קבצים – הרב 
וילק

שמונה קבצים – הרב 
וילק

שמונה קבצים – שמונה קבצים – הרב וילק
הרב וילק

תפילת שחרית + ארוחת בוקר7:00

8:30 8:15
הרב אהוביה: שיעור ב' 

ובוגרים

הרב שוקי:
חבורה בשערי יושר

הרב שוקי:
למדנות על פרשת השבוע

8:15 -  סדרות 
שיעורים 
מתחלפות

 

סדר גמרא עיון 9:15
(אחרי שבת ישיבה)

                            ס ד ר   בוקר – גמרא עיון                                                 שיעור כללי  (11:30)

ארוחת צהריים13:00
11:00: 13:30 דף יומי (הרב שלמה)

ניקוי 
חדרים 

לכבוד שבת 
קודש

שבת 
שלו
ם

הרב יוסי – מפגש שיעורי: 14:00
שיעור א'.

הרב וילק - אורות 
התשובה

13:45 סדנת כתיבה: 
הרב שאול וידר

הרב יוסי: סיפורי 
מעשיות

מ נ ח ה    סדר צהרים14:45

סדר  15:00
גמרא 
עיון 

(אחרי 
שבת 

חפשית)

סדר 
תנ"ך – 

ספר 
דברים
 עם 
הרב 
וילק 
והרב 
ברוך 

(אחרי 
שבת 
ישיבה)

ד"ר אליוט מלמט- 
 Philosophical themes
in parashat hashavua

 הרב אביה הכהן:
ספר מלכים

הרב שראל
משפחה וזוגיות

הרב יוסי: חסידות על 
פרשת השבוע 

ד"ר אליוט מלמט – 16:00
 Teshuva in Medeival

Jewish Philosophy

הרב שראל: חבורת עיון 
במסכת מעילה

הרב שאול:
החסידות: פרקי יסוד

הרב אביה הכהן: ספר 
שמות

הרב ראובן: דת ומדינה ציונות 
וגאולה

 
הרב ברוך: חבורה בשב 

שמעתתא



17:10
שבת 
ישיבה)

הרב וילק: עיון תפילה

הרב אלחנן ניר: בוגרים 
וכולל: מהרב קוק ועד 

הרב שג"ר 

הרב אהוביה: שיעורים 
א-ב

אמירה רענן - שותי"ם בעיון

הרב ראובן: ספר בראשית

הרב שלמה בן צבי: 
המדינה במחשבה 

היהודית
(סדרה בת ששה 

מפגשים)

ם

שבוע 
טוב

מלווה 
מלכה

הרב אברהם סתיו: 18:10 
תכנית הלכה

הרב אלחנן ניר: 
שיעורים א-ב: 'הרב קוק 

מגיע לארץ'

הרב ברוך: מבוא 
לתושב"ע

הרב אושרי: 
'זרמי העומק של האמונה 

יהודית'

הרב אברהם אוריה: 
קריאות בפילוסופיה 
יהודית ובקבלה בימי 

הביניים 

א ר ו ח ת    ע ר ב19:15

ת פ י ל ת   ע ר ב י ת20:00

ס ד ר    ע ר ב  -   גמ ר א    ב ק י א ו ת

הרב שלמה: מפגש 22:30
שיעורי עם שיעור ב 

  כדורסל
כדורגל

חבור'ה 
22:30 בבתים של האברכים 

זוהר - הרב וילק


