
ימי שישיימי חמישיימי רביעיימי שלישיימי שניימי ראשון

תכנית בוקר

עיון בסידור התפילה –להתפלל  ללמוד איך7:30

תפילת שחרית8:00

כולל יום השישי"פת שחרית"

"דהלכתא ליבא-א"ביצה מסכת –שיעור יומי בגמרא 9:00
בעיון והלכה  שיעור

דיומא ובעניניבפרשה  והמפרשים י"השיעור היומי בפרשת השבוע עם רש9:50

 –שיעור יומי בגמרא היומי ם"פרק הרמב10:30-11:00
ביצה מסכת

052-6070998: המעוניינים בארגון חברותות והדרכה בכל לימודי היהדות מוזמנים בשמחה להתקשר למספר. השעות בכל' דבית המדרש יהיה פתוח בעזרת 

ערב - צ"תכנית אחה

 –שיעור יומי בגמרא ביצה מסכת –שיעור יומי בגמרא 17:00
*ביצה מסכת

ביצה מסכת –שיעור יומי בגמרא 

אגרת התשובה -תניא *אורות התשובהאגרת התשובה -תניא 17:50

מנחה תפילת18:20

סדר העבודה של  לימודה"ראיפיוטיה ופירוש עולת , פירושיה – "העקדה"18:40
*יום הכיפורים

ה"ראיפיוטיה ופירוש עולת , פירושיה – "העקדה"

ערבית תפילת19:30

השיעור השבועי 19:45
השבוע בפרשת

-ערב נשים ובנות
'נשים במקרא ובמסורת'

עיון בפרשיות הימים 
**הנוראים והחגים

מאמר  – "אור וחיות"
דיומא בעניניחסידות 

השבועית ההתוועדות

בחברותות מן  לימודלילה תכנית
המקורות לקראת השיעור

מעשה מחכם  -חלק אלילה תכנית
ותם לרבי נחמן מברסלב

20:45-22:1520:10-21:00
שיעור

 -חלק ב

שירים ושיעורים 
וטשולנט לקראת  התוועדות

שבת קודש
חבורות וחברותות על קפה ועוגות 
בהנחיית הרב ציקי ברלין והרב גדי שלווין

.יועבר על ידי הרב גדי שלווין. **יועבר על ידי הרב ציקי ברלין*

. תפורסם בהמשךתכנית השבתות ). 'לספט 16ה אלול "כ(וילך -ושבת נצבים) 'לספט 2א אלול "י(שבת כי תצא : שבתות בבית המדרש בחודש אלול
באלול' יום חמישי ב -ל"קוק זצ ה"הראיפתיחת הזמן והתוועדות מיוחדת לכבוד יום פטירת : אירועים מיוחדים בחודש אלול

ז באלול"יום חמישי ט -"חי באלול"הכנסת ספר תורה וליל הכנה לקראת 
.סליחות 00:15. התוועדות ושיעור לקראת סליחות 23:00וילך -ק נצבים"מוצש -)סליחות ראשונות למנהג האשכנזים(' שומע תפילה'ליל סליחות 

זמני התפילות לימים הנוראים ולחגים יפורסמו בהמשך

בית ועד ומדרש ירושלים
א"שליטבראשות הרב מרדכי אלון 

תכנית אלול ועשרת ימי תשובה

 תשרי -אלול לתקופת המדרש בית שיעורי
ל"ז גרוסברגר יצחק' ר בן חיים אליעזר' ר היקרים הורינו נ"לעיהיו 

ה"ע שוורץ-זאב מנחם בת רחל מרת ביתו ונוות
גרוסברגר - גולן משפחת ידי על מוקדש


