בס"ד

מערכת שבועית לחודש אלול ה'תשע"ז – מדרשת מבראשית בחמדת בדרום
בעז"ה החל מיום ראשון ה' אלול תשע"ז ועד יום חמישי ח' תשרי תשע"ח

יום ראשון
9:00-9:30
9:30-11:00
11:00-11:30
11:30-13:00
13:00-14:00

14:00-17:00

יום שני

הארץ
ומצוותיה []1
הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

מקדש ישראל
והזמנים []1

ספר יונה

תשובה מענווה

מקדש ישראל
והזמנים []2

הרב יואל פרידמן

הרב מרדכי כהן

הפסקת מנחה

דע
למי ולמה
אתה עובד...
הרב אחיה
מאיר

ערב לימוד חסידי שבועי

הרב ישי

הפסקת ערבית

הרב
שמעון
אמור
הפסקה

ליאל
סעד
הפסקת ערבית

מאיה
אוחנה -
מורנו

אישית – סבב א'

21:00-22:30

אגרת
התשובה

הרב גיל מנור

הפסקת מנחה

צמיחה

20:15-21:00

לספר
התניא

אילה אביתר
קבוצת לימוד – בנושאים שונים מענייני דיומא
הפסקת מנחה

"פרשת היום"
סוגיות בפ"ש ומענייני דיומא

הרב דוד פיאמנטה

הפסקה

אייכה?
האני העצמי במשנת הראי"ה

הרב גדעון בשן
הפסקת ערבית

הרב מרדכי כהן

הפסקת מנחה

גמ"ח

–
לכבוד שבת קודש
הפסקה
18:45
חנה הדסה
"שובי לעצמך"
20:15
הרב ישי – פ"ש
חמין...

מה חובתי בעולמי?
[מסילת ישרים]
הרב שגיב קרוואני

21:30
הרב אייל אריאל
"אור שבת
קודש"

"טיש מבראשית"

18:45-20:15

הלכות
הימים הנוראים

מבוא

הרב ישי

"עיקר התשובה
ישמע בזיונו יידום וישתוק"

בעז"ה בט"ז אלול טיש ענק עם הראל טל!!..

18:30-18:45

הפסקה

הפסקה

"יפוצו מעיינותיך חוצה ...מבראשית"

הרב אלחנן

הרב אייל
אריאל

הפסקת ערבית

למועדי תשרי

על פי הרמב"ם והרב קוק
הרב שמעון אמור

הרבנית מרגלית גנזל

"אבינו מלכנו

הרב שמעון אמור

הכנה

הארץ
ומצוותיה []2

תשובה

הרב יואל פרידמן

"לבקש
פניך"

דודינו"

יום חמישי

לימוד עצמי – מסילת ישרים

"לבנות בית מבראשית" -

17:00-18:30

בן אדם!!!
עלה ,למעלה עלה
עלה למעלה,
עלה בן אדם
עלה ,למעלה עלה...
כִּי כ ֹּ ַח עַז לְָך
יֵׁש לְָך ְּכנָפִּי רּו ַח
יֵׁש לְָך ְּכנָפִּי רּו ַח
ִּירים
ְּכנָפִּי נְּׁשָ ִּרים אַ ב ִּ
אל תכחש בָם
פֶּן יכחשו לְָּך
ּדרוׁש אֹותָ ם
דרוש בן אדם
ויימצאו לך מיד...

יום שלישי

יום רביעי

יום שישי

שבת קודש

" ְּו ָהיָה
בַּיֹום
הַשִּ שִּ י
ְּו ֵהכִּינּו
אֵ ת
אֲ ׁשֶּ ר
יָבִּיאו
"...

(טז) וְּׁשָ מְּרּו
ְּבנֵי יִּשְּ ָראֵ ל
אֶּ ת הַשַ בָת
ַלעֲשֹות אֶּ ת
הַשַ בָת
לְּד ֹּר ֹּתָ ם
ב ְִּּרית עֹולָם:
(יז) בֵינִּי ּובֵין
ְּבנֵי יִּשְּ ָראֵ ל
אֹות הִּוא לְּעֹּלָם
כִּי ׁשֵ ׁשֶּ ת יָמִּים
עָשָ ה יְּדֹּוָד
אֶּ ת הַשָ ַמיִּם
ָָארץ
וְּאֶּ ת ה ֶּ
ּובַּיֹום הַשְּ בִּיעִּי
ׁשָ בַת ַוּיִּנָפַׁש:
מתוכננת בעז"ה
שבת מדרשה
בשבת פרשת
ניצבים – וילך

