
יום חמישי י”ט אלול  30.8יום רביעי י”ח אלול  29.8יום שלישי י”ז אלול  28.8יום שני ט"ז אלול  27.8

 16:00-17:30

ד"ר טובה גנזל
למשמעותה של

התפילה לשלום המדינה

9:00-10:30

הרב ארי לנדא
“ושבת עד ה’...

ושב וקבצך” – תנאי מחייב? 

9:00-10:30

הרב יעקב אריאל
 גאולה ותשובה 

9:00-10:30

הרב ד״ר יהודה אלטשולר 
 תשובת הפרט והכלל

17:45-19:15

ד"ר חנה הנדלר 
“מרחוק...קול ברמה נשמע” 
עיון בהפטרת יום ב’ של ר”ה

10:45-12:15

הרבנית נחמה אריאל
פרשת התשובה

10:45-12:15

הרב הלל רחמני
פעולתה של התפילה -סדר

10:45-12:15

ד"ר איילת סיידלר
 י”ג מידות הרחמים -סדר

19:45-21:15

פותחים בניגון

12:45-14:15

הרב אייל ורד
הולך בטוב –ילך בטח

12:45-14:15

הרב הלל רחמני
פעולתה של התפילה- שיעור

12:45-14:15

ד"ר איילת סיידלר 
 י”ג מידות הרחמים –שיעור 

ְוַׁשְבּתָ֞ ַעד־ה' ֱאֹלקיָ֙ך ְוָׁשַמְעּתָ֣ ְבקֹ֔לוֹ ... ְוׁשָ֨ב ה' ֱאֹלקיָך ֶאת־ְׁשבּוְתָ֖ך ְוִרֲחמֶָ֑ך ְוׁשָ֗ב ְוִקֶּבְצָ֙ך ...       זמן אלול תשע"ח

יום חמישי כ”ו אלול  6.9יום רביעי כ"ה אלול  5.9יום שלישי כ”ד אלול  4.9יום שני כ"ג אלול  3.9

 16:00-17:30

הרבנית נעמי שפירא
דבקות וקרבת אלוקים בחודש אלול

על פי תורתו של הרבי מלובביץ׳

9:00-10:30

ד"ר לאה הימלפרב
“מעשה אבות סימן לבנים” 

מהמקרא למדינה

9:00-10:30

לרעך כמוך

יום עיון וחלוקת מלגות
לע"נ אתאל ליפשיץ ע"ה

פרטים בגוף המערכת
בעמוד החיצוני

9:00-10:30

הרב דב זינגר : 
תכון תפילתי

17:45-19:15

הרב יובל שרלו 
תיקון החברה כתהליך תשובה אישי

10:45-12:15

יעל שלוסברג
70 שנה - דוד המלך, ירמיהו הנביא
וחוני המעגל משוחחים ביניהם-סדר

10:45-12:15

הרב מתניה ידיד
"כהרף עין" , או "קמעא קמעא" ? 

על תיקון ותשובה -סדר

19:45-21:15

מעין דיטשר 
מדרש תנועה - סדנא

12:45-14:15

יעל שלוסברג
70 שנה - דוד המלך, ירמיהו הנביא

וחוני המעגל משוחחים ביניהם-שיעור

12:45-14:15

הרב מתניה ידיד 
"כהרף עין" , או "קמעא קמעא" ? 

 על תיקון ותשובה - שיעור

יום חמישי ד’ תשרי  13.9יום רביעי ג’ תשרי  12.9 צום גדליהראש השנה 

ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה,

ואל דברי הקץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט,

לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת.

כי כל זמן מאיר בתכונתו....

אגרות הראי״ה שע״ח

9:00-10:30

ד”ר טובה  גנזל
"כי צמתם וספוד בחמישי ובשביעי"

בין תשעה באב לצום גדליה

9:00-10:30

ד"ר מירב )טובול( מירב 
עיצומו של יום מכפר

10:45-12:15

הרב  ד"ר מיכאל אברהם
מקומה של תשובה בבית דין של מטה

10:45-12:15

ד"ר רבקה רביב
הפער בין חזון למציאות

12:45-14:15

הגב' יעל מאלי
אומנות כפרשנות

יום שלישי , ט’ תשרייום שני ח’ תשרי 17.9יום ראשון ז' תשרי 16.9
 ערב יום כיפור

יום רביעי י’  תשרי 
יום הכיפורים 

9:00-10:30

הרב דוד בס
 כל נדרי

9:00-10:30

הרב אהרון כ"ץ
ספר יונה – מגילת התשובה

 יוה"כ הוא מעין עוה"ב שאין בו אכילה ושתי'. והוא באמת ...

 יום שמחה מאוד לבנ"י... כי יוהכ"פ הוא הביטול אליו ית'

 לגמרי. כמ"ש חז"ל מקוה ישראל ה' מה מקוה מטהר כך

־הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. ומינה מה טהרת המ

 קוה כשנכנס כל קומה של האדם במים. כן צריך כל האדם

להתבטל אליו ית'....  שפת אמת תרמ"א

 10:45-12:15

הרב ארי קאהן
תשובה מאהבה

10:45-12:15

ד"ר מירב סויסה
תשובה ווידוי בפרט ובכלל

12:45-14:15

הרב  ישראל סמט 
גאולתו של הצום

12:45-14:15

הרב מיכי יוספי
כוחו של לב טוב כהכנה להתחדשותה של שנה

לגדול בתורה, לגדול באקדמיה

מעמיקים בגמראמעמיקים במדרשמעמיקים בתנ״ךמעמיקים במחשבה
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