
יום חמישי
קבלת חדרים  15:00

ארוחת ערב באולם רימון/גפן  18:30-20:00
תפילת ערבית בבית הכנסת קדם  19:45

איך לקבל מבט נכון על החיים? – הרב מאיר   20:00
גולדויכט, ראש הישיבה יוניברסיטי - קדם
הופעה של להקת פרחי ירושלים – אולם   20:30

ערבה

יום שישי
תפילת שחרית בבית הכנסת קדם  7:30

ארוחת בוקר בחדר האוכל  6:30-10:00
“אשת חיל – מי זו?” - שיחה לנשים של   10:30

הרבנית טובה אליהו – אולם ערבה
“הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה”  – הרב   11:10

רחמים ניסימי, יו”ר ארגון שעלים. - ערבה
יציאה לסיור רגלי – שמעון הצדיק, שיירת   11:50

הדסה, מעבר מנדלבאום והמחתרות.
קבלת חדרים למגיעים ביום שישי  14:00

שבת קודש
יציאה לתפילה בכותל המערבי  16:00

כניסת שבת והדלקת נרות  16:31
למעוניינים להשאר במלון - תפילת מנחה   16:45

 בבית הכנסת כנרת ותבור
קבלת שבת, ערבית

סעודת ליל שבת באולם גפן ורימון  18:40
ענג שבת עם הרה”ג זלמן מלמד והרה”ג   20:00

שמואל אליהו באולם כנרת ותבור
“נשים תחילה”, ענג שבת לנשים עם הרבנית   21:15

טובה אליהו – אולם כנרת ותבור

קפה ועוגה בפטיו המלון  7:00-10:00
תפילת שחרית בבית הכנסת כנרת ותבור  8:00 

"העצמה בחינוך הילדים”, הרב שמואל אליהו 
בבית הכנסת

סעודת שבת בשרית באולם גפן ורימון  10:30
“אמונה, בטחון ושמחה” שיעור הרה”ג זלמן   12:00

מלמד באולם כנרת ותבור
תפילת מנחה בבית הכנסת כנרת  12:30 

“זוגיות בונה”, שיעור לנשים – הרבנית טובה 
אליהו באולם תבור

“אנשי חיל”, שיעור הרה”ג שמואל אליהו –   15:45
אולם כנרת ותבור

סעודה שלישית פרווה באולם גפן ורימון  16:30 
שיחה – הרב עזרא כהן, מנהל אתר ישיבה
תפילת ערבית וצאת השבת – אולם כנרת   17:45

ותבור
פינוי חדרים עד שעה לאחר צאת השבת  

 לוח זמנים

סופ"ש העצמה אישית
במלון לאונרדו ירושלים

ויקישיבה
אינצקלופדיה למושגי יהדות

ויקישיבה
ויקישיבהאנציקלופדיה למושגי יהדות

אנציקלופדיה למושגי יהדות

Lorem ipsum

בהשתתפות:
הרה”ג זלמן מלמד והרבנית שולמית ◇ הרה”ג שמואל אליהו והרבנית טובה

הרב מאיר גולדויכט ◇ הרב רחמים ניסימי  ◇ הרב עזרא כהן

התוכנית כפופה לשינויים, בהתאם לאילוצים ולתנאי מזג האוויר. לא ינתנו החזרים בגין שינויים בתוכנית.

לאורך השבת תשהה עמנו הרבנית שולמית מלמד, מנהלת אתר ערוץ 7 וניתן יהיה לשוחח איתה באופן אישי.

היציאות מן המלון אינן באחריות אתר ישיבה/קרית הישיבה בית אל.

חניה מוזלת לאורחי אתר ישיבה – 30 ₪ לשבת, 40 ₪ לחמישי-שבת. קבלת ההנחה בקבלה.

יש להביא סידורים וחומשים.


