תכנית אלול נתיבל׳ה | מחזור י״ג | שבוע שני |  | 8-41.1.41ח'-י״ד באלול ה'תשע"ט
יום ראשון
 9.8ח' באלול

יום שני
 8.8ט' באלול

יום שלישי
 9..8י' באלול

יום רביעי
 99.8י״א באלול

 . – .1:..סוכר

מגיעים מהבית
91:1. – 9.:1.
פילוסופיה
דני טנא

.9:91 – .1:1.
ארוחת בוקר

.9:91 – .1:1.
ארוחת בוקר

9.:.. – .9:1.
זמר עברי
ענת הופמן

99:1. – .9:1.
גמרא
רחל אדמנית כלפה

9.:.. – .9:1.
הלכה ואגדה
כהזדמנות להתחדשות
עידו חברוני

9.:.. – 9.:1.
לא טוב היות האדם לבדו
על יסודות הקשר והקהילה
קרן אפלבאום-ריף

91:1. – 9.:..
יצירות מופת בתרבות
המערב
עמית ברץ

91:1. – 9.:91
סדר

 91:1.ארוחת צהריים

 91:1.ארוחת צהריים

90:1. – 91:..
סדר
91:.1 – 90:.1
פותחים שבוע
98:1. – 99:..
מאין באנו
בן רייס
 19:30ארוחת ערב
..:.. – ..:1.
חבורות עניין
למה ככה חז"ל?!  -ברוך
מסילת ישרים  -אופק
קוראים את המציאות  -יואב
הלכה ,נשים וגברים  -עידית מבורך
שאג

 22:15סדר לילה

 . – .1:..סוכר
.9:91 – .1:1.
ארוחת בוקר

 91:1.ארוחת צהריים

91:1. – 90:..
כלכלה לדוברי עברית
יאיר טלמון

91:1. – 90:..
מחשבה יהודית
דרור בונדי
98:1. – 99:..
סדר עדיפויות

98:1. – 99:..
זמן גוף

 98:1.ארוחת ערב

פילאטיס  -סיגל פרנקל
אקרובלנס  -אמיר זלאיט
גאגא – שרון דביר

..:.. – ..:1.
יהדות כמסורת וכתרבות
רגב בן-דוד

 98:1.ארוחת ערב
..:.. – ..:1.
מחשבה יהודית
דרור בונדי
 22:15סדר לילה

 22:15סדר לילה

יום חמישי
 9..8י״ב באלול

שישי-שבת
י"ג-י"ד באלול 91-9..8

99:.1 – 9.:91
האל מרחם ,סולח ומכפר:
פרספקטיבה נוצרית
חנה בנדקובסקי
91:1. – 9.:91
לקראת הבחירות:
הון ,שלטון ,עיתון
ניר בן-צבי
 91:1.ארוחת צהריים

.9:91 – .1:1.
ארוחת בוקר
99:1. – .9:1.
ארון הספרים היהודי:
היהודים והגוף
עמרי שאשא

לו"ז שבת יחולק בהמשך

91:.. – 9.:..
שיחת השבוע
 91:..ארוחת צהריים

91:1. – 90:..
זמן אלול
שירה ברששת

91:1. – 91:..
סּוקי ַה ִּמ ְּק ָרא ְּבתֹוכֵנּו -
ְּפ ֵ
מסע תנ"כי לחודש אלול
דני סגל

 98:1.ארוחת ערב

98:1. – 99:..
חסידות
עולש גולדברג

.9:1. – ..:1.
פרשת שבוע
סיגל שטיינברג

 98:1.ארוחת ערב

שבת ביחד

98:1. – 99:..
הכנה לשבת

 ..:..משמר

..:.. – ..:1.
חוגים
אעירה שחר  -תום פוגל
עיסוי תאילנדי  -אבישי גרינברג
קרמיקה  -איה מרגוליס
א.ב .השל :אלוהים מאמין באדם -
דרור בונדי

 ..:91סדר לילה

"סתיו יהודי בארץ אבותי  /שולח בי  /רמזי אלול / .כבר משתגעות בי קצת  /הציפורים הקטנטנות שורקות העצב  /של יום הכיפורים( ".אברהם חלפי)

פרשת כי תצא

