תכנית אלול יער | מחזור י"ג | שבוע שני |  | 08.00-41.00.40ח'-י"ד באלול ה'תשע"ט
יום א'
 08.00ח' אלול

יום ב'
 00.00ט' אלול

יום ג'
 40.00י' אלול

יום ד'
 44.00י"א אלול

יום ה'
 40.00י"ב אלול

שישבת
 41-41.00י"ג-י"ד אלול

7:00-7:45
' 0סוכר' | מיינדפולנס
לאה ביינהקר

01::1-00:11
ארון הספרים היהודי
עמרי שאשא

10::1
ארוחת בוקר

10::1
ארוחת בוקר

10::1
ארוחת בוקר

10::1
ארוחת בוקר

08:30-10:00
תנ"ך
יושי פרג'ון

10::1-01:11
הכנה לשבת
קרן אפלבאום ריף

10::1-00::1
גמרא
הרב דני סגל

10::1-00::1
פילוסופיה
דני טנא

01::1-00:12
סדר

01::1-00:11
זמן של חשבון נפש

00:11-0::11
תנ"ך ויחסי אדם טכנולוגיה
מיכה גודמן

00:11-0::11
שיחת השבוע

ד"ר נתן שיפריס על פרשת מותם או
היעלמותם של ילדי תימן ,מזרח ובלקן

00:11-0:::1
כלכלה לדוברי עברית
יאיר טלמון

00:02-0:::1
סדר

0:::1
ארוחת צהריים

0:::1
ארוחת צהריים

0:::1
ארוחת צהריים

14:30-15:30
סדר

00:11-00:11
תנ"ך ויחסי אדם
טכנולוגיה
מיכה גודמן

00:11-00::1
עיון במשנת וסיפורי
הבעש"ט
עולש גולדברג/
לא טוב היות האדם לבדו
קרן אפלבאום ריף

00::1-0:::1
פותחים שבוע

15:45-17:15
מחשבה יהודית
דרור בונדי
00:11-03::1
זמן גוף
אקרובלאנס – טל רטר
יוגה – לילך רזאל

00::1-03:11
יצירות מופת בתרבות
המערב
עמית ברץ

00:11-03::1
לא טוב היות האדם לבדו
קרן אפלבאום ריף/
עיון במשנת וסיפורי
הבעש"ט
עולש גולדברג

03::1
ארוחת ערב

03:11
ארוחת ערב

03::1
ארוחת ערב

01::1-00:11
מחזאות עברית
ענבר אמיר

01:11-00::1
חבורות עניין

01::1-00:11
מחשבה יהודית
דרור בונדי

00:02
סדר לילה

אין זו אגדה | עדן ויזלמן
טיפול זוגי | לירז אהרון
מעגלים | אליעד לנדאו
הוגים יהודים מובילים | יעקב בינג

00:12
סדר לילה

00:02
סדר לילה

0::11
הודעות
0:::1
ארוחת צהריים

00:11-00::1
סדר עדיפויות

00:12-03:02
בתים ומשפחות בספרות
העברית
שי גיליס

03::1
ארוחת ערב
01::1-00:11
חבורות עניין
להתחיל מבראשית | נעמה שפירא
לא טוב היות האדם לבדו | קרן אפלבאום
ריף
מקרא ומפגש | אורן וינטראוב
סדנת כתיבה – טעימות | ילי שנר

 00:02סדר לילה

שבת ראשונה ביחד
לו"ז שבת יפורסם בהמשך ע"י
צוות שבת

0::11-0::45
ניקיונות

13:45
ארוחת צהריים ומנוחה

00:11-00::1
תולדות הציונות
אודי מנור
00:11-03::1
ציר הזמן
בן רייס

03::1
ארוחת ערב
01::1-00:11
פרשת השבוע
יוסי בן הרוש
00:02
פתיחת משמר

0:::1
ניגונים לקראת שבת
עם יהלה לחמיש

עּ ,ומֻתָ רּ ,ומֻתָ ר לֶאֱה ֹּב (לאה גולדברג)
ּופְׁשּוטִים הַדְ בָרִ ים וְחַי ִיםּ ,ומֻתָ ר בָם לִנ ְג ֹּ ַ

מוצ"ש מוזיקלי

