
באולם הרב תכליתי- רימון , בית הכנסת המרכזי
הערות:פתוח לנושאמרצהשעה

הודאה על הטוב והיפה: ברכת האילנותהרב שלמה וילק23:00

מעשים שהיו: תנאי בקידושין על פי החתם סופרר"טו, ר רחל לבמור"ד00:00

על פי ההלכה –בית חכם הרב חיים ברנר01:00

בית מדרש פתוח ללימוד חופשי עד הבוקר02:00

לקים-הערפל אשר שם האהרב חובב רייכנר16:00

?הילכו שניהם יחדיו: הלכה ונבואהרמי ריינר' פרופ17:00

ירושלים אורו של עולםיועצת הלכה, גילה ברנר18:00

בית הכנסת הספרדי רימון

הערות:פתוח לנושאמרצהשעה

תיקון ליל שבועות המסורתי22:15

תפילת שחרית04:30

19:15

:תפילת מנחה ולאחריה שיעור מאת הרב נבון בנושא

?'טוב ליהודים- נשק אוטונומי  '

רימון-לב אפרת

הערות:פתוח לנושאמרצהשעה

חיים שפירא23:00

עזרא שרייבר00:00

אליהו הנביא במדרש- והשיב לב אבות על בנים הרב שאל קלכהיים01:00

בחזרה לגן עדן שקודם החטא- השמיטה הרב איתן כהן02:00

שבועות ביוםפרי וולף'הרב ג19:40

גבעת הגפן- בית הכנסת בית אהרן 

ב"תשפ-       תיקון ליל שבועות וחג אחרי הצהריים 

(דגן)לצפון  (רימון)מדרום 



ב"תשפ-       תיקון ליל שבועות וחג אחרי הצהריים 

(דגן)לצפון  (רימון)מדרום 
:פתוח לנושאמרצהשעה

לכולםיק'ענייני קריאת התורה לפי הרב סולובייצהרב מיכאל פרדמן23:00 - 23:50

לכולםמגילת רותרייך (שוקי)הרב יהושע 00:00 - 00:50

לכולםחסד ואנטי חסד במגילת רותהרב יצחק טחובר01:00 - 01:50

לכולםבעיני התורה ובעיני עמצנו- הדבקות לתורה הרב יגאל לאופר02:00 - 02:45

לכולם...אלוקינו' לשמע ישראל ה... אלוקיך' מאנכי ההרב איתן אנסבכר02:55 - 03:35

לכולםלימוד עצמילימוד עצמי03:45 - 04:00

לכולם?ולאן זה לוקח אותנו, השמיטה והיובל: ספר הבריתהרב איתן כהן04:50 - 04:00

:אנגלית

Givat HagefenEnglish shiur open to all - Downstairs Hall Open to All למטה

למטהכולםשיעור באנגלית באולם התפילה למטה בית אהרון

למטהכולם?בסגנון של רות או אברהם' חיפוש הר ליסה פרדמן"ד17:30

Dr. Lisa Fredman?Seeking G-d Ruth or Abraham style  למטהכולם

דקל-בית הכנסת תפארת אבות

הערות:פתוח לנושאמרצהשעה

לכולם ברכות התורה לקריאת התורההרב מנחם שריידר23:00 - 23:50

ארי גרינספן' דר00:00 - 00:50

מדע , השאלות רבות העוצמה של חיים ומוות. חיים ומוות בחזית הטכנולוגית

לכולם.ל"במשנתו של הרב משה דוד טנדלר זצ והלכה

לכולם? האם הגיע הזמן להוריד את הכיפהאלי אייזקס01:00 - 01:50

לכולם כיצד לשדרג את תפילותינוהרב ראובן רוזנשטרק02:00 - 02:50

"  הרב איתן כהן03:00-03:50 שמיטה ויובל– " ספר הברית לכולם!?

לכולםבינה מלאכותית בהלכה:מלאכת מחשבת ומלאכת מחשבהרב מנחם וובר04:00-04:50

לכולם'ברוך שבחר בחכמיםהרב מנחם בוךלאחר תפילת מוסף

לכולםגיור קטןהרב מנחם שריידרלאחר מנחה קטנה

:אנגלית



ב"תשפ-       תיקון ליל שבועות וחג אחרי הצהריים 

(דגן)לצפון  (רימון)מדרום 
22:30-23:15JERRALD RAPAPORT The Most Powerful Jewish Ruler in Historyבבית המדרש

23:30-00:15ELI WEBERMoshe Rabeinu and Rabbi Akiva: Of Human Greatness and Limitationsבבית המדרש

00:30-01:15DR JEFFREY WOLF

If Hashem brought us to Har Sinai and did not give us the Torah :

DAYENU??בבית המדרש

01:30-02:15DR GUSTAVO PEREDNIK What is Jewish Philosophy?בסוכה

בית כנסת נחלת אופיר

הערות:פתוח לנושאמרצהשעה

כולםשל הלמדנות היהודית" היכל התהילה"מאחורי הקלעים של ? ס בסיני"משה קיבל שמוטי זלקין' פרופ22:30

כולם"מתחתנים בשבועות"רחל צור23:20

כולםל"חוש ההומור של חז- מילתא דבדיחותא מורדי כהן00:15

,                           השנהדקל ב  -'גני אפרת' בית הכנסת                               

נ אריה קורנפלד שהיה אהוב ומוערך על כל הקהילה"הלימוד מוקדש לע

הערות:פתוח לנושאמרצהשעה

ודי אייזנשטוק'ג22:15-00:30

שושנה ,השיעור לזכר אמא)התמודדות ולקחים -ך"הקדמה למקרים של כעס בתנ

(ה"ויינברג ע

יוגש כיבוד -כולם

קל חלבי

(ד"שרה בלאושטיין הי, השיעור לזכר אמא)שאול המלך         יוני ברג

(ה"מרים פיינר ע, לזכר אמא)ך  "מרים ועוד נשים בתנמיכל שפיצר/מרדיט

דוד המלךמרים טננבוים

האמהות בהתמודדות עם עקרותאמוץ קרניאל

לימוד פרידה ממבנה בית הכנסת-אשמורת אברהם דקל ג



ב"תשפ-       תיקון ליל שבועות וחג אחרי הצהריים 

(דגן)לצפון  (רימון)מדרום 
הערות:פתוח לנושאמרצהשעה

כולםי פוגש את ניטשה"רשב: התורה ומות הדתהרב הרצל הפטר22:45

כולםתקיעת שופר בשבועות כזכר למתן תורההרב מאיר שפיגלמן23:45

כולם?עד כמה- חיוב בנים במנהגי משפחותיהם גלעד גרוס00:45

כולםפרידה ממבנה בית הכנסת-זכרונות וניגונים, שיעורליאת סיטרון18:20

'דקל ג-אור חביב-בית הכנסת

הערות:פתוח לנושאמרצהשעה

כולםלימוד מסורתי22:45

כולםשיעור הלכה והגות על קדושת בתי כנסתהרב טולידאנו01:45

כולםהתארגנות לתפילת ותיקין04:30

("העגול")דקל מרכזי 

נושאמרצהשעה

פי ההלכה-קיום הבטחות והסכמי בחירות עלהרב גלעד גרוס23:00

האם אמא חייבת למול את בנההרב מוטי נוביק00:00

דיווח ותלונה ולשון הרעהרב רפי קדוש01:00

זית-בית הכנסת קול ברמה

הערות:פתוח לנושאמרצהשעה

19:15( שיעור בהלכההרב ברוך אפרתיחג. כ)לפני 

תיקון ליל שבועות כמנהג הספרדיםעד הבוקר-00:00

כיצד מחנכים ליראת שמיםהרב ברוך אפרתי01:00

זית-בית הכנסת מנורת המאור

הערות:פתוח לנושאמרצהשעה

 עיון בפסוקי מתן תורה- אנשים וברית , אלוקיםבילי רבנשטיין22:45

"אהרוני כרמל23:30 תיקון ליל שבועות של בעז ורות בגורן" - איזה ליל, איזה לילה



ב"תשפ-       תיקון ליל שבועות וחג אחרי הצהריים 

(דגן)לצפון  (רימון)מדרום 
"יאיר גנטק00:15 עיון במלאכת ממחק" - לקיך לא תעשה כל מלאכה-א' ויום השביעי שבת לה "

36יונתן החשמונאי ' רח-הלימוד יתקיים בבית משפחת הקר-קהילת זמר הזית

הערות:פתוח לנושאמרצהשעה

23:00
ר למחשבת ''ד-אביחי צור

צדוק הכהן מלובלין' תיקון היצר במשנתו של ר-השאור שבעיסה ושתי הלחםישראל

00:15

י אורות "ר-הרב אליהו אידלברג

מה חשבה רות כשרצתה ללכת "יהודה

"?מה חשבה רות כשרצתה ללכת אחרי נעמי""?אחרי נעמי

"לא על הלחם לבדו"אילנה גולדשטיין סאקס01:00

בית הכנסת זית רענן
:פתוח לנושאמרצהשעה

23:00-00:00

, חנה שמל, יהודית אפרתי

נשים"זית רענן"לימוד נשים לנשים שירה ווניג, יעל שיין

"זית רענן- "דף יומי דייב אדלקריק23:00

" הרב יאיר בינשטוק23:00-00:00 זית רענן" "שיחה לנוער על גבולות בעולם הדתי" מאחורי הסורגים

לכל הנערים 

והנערות

" הרב ברוך אפרתי00:50- 00:00 כולםזית רענן"על תפקידה התורני של הכנסת - אזרחים חופשיים במדינה יהודית

1:00-2:00

הרב שלמה קמחי אבי 

כולםפאנל על הכלה אמון והתחדשות בעולמו של המתבגר הדתירומנו

כולםהסבר על גבולות וזמנים המעצבים את החיים ההלכתיים? רבינו תם? פלג המנחההרב מוטי ליפשיץ02:15-3:00

כולםעל גבולות והכלה אתיים במצבים רפואיים אצל מטופלים ובני משפחותיהםהרב יאיר הינדין3:00-3:45

כולםמבט אחר על העולם הדתי? יש דבר כזה- יהדות מגבילה ומציבה גבולות הרב יאיר בינשטוק4:00-4:50

שיעורים בבתים פרטיים

גפן,6סמדר -זהבה שרון

הערות:פתוח לנושאמרצהשעה



ב"תשפ-       תיקון ליל שבועות וחג אחרי הצהריים 

(דגן)לצפון  (רימון)מדרום 

לכתך אחרי במדבררעות גיאת23:15

עיונים בפרקי אבותיוני גיאת' דר00:00

גפן,19בית משפחת ויגודה רחוב תירוש 

בהלכה' רצון'הרהורים על ' כופין אותו עד שיאמר רוצה אני' לבין' כפה עליהם הר כגיגית' בין רמי ריינר' פרופ23:00-00:00

"חובב-ימימה בנמלך00:00-01:00 האשה הכושית אשר לקח"מעמד הר סיני לאור "-וגילו ברעדה "

תורת הפרט במשנתו ההלכתית של הרב משה פיינשטיין:  ?כאיש אחד בלב אחדהרב יהודה זוסמן01:00-02:00

לימוד אמהות ובנות באנגלית: בית המדרש לנשים

In English. Co-Dedicated by Yael & Avi Miller in memory of Rabbi Abraham 

Wahrhaftig הרב אברהם בן זאב יהודה זצ״ל  

And by Elisheva & Jay Kierman in memory of Harav Yisroel Shabsi Ben Avraham 

הרב ישראל שבתי בן אברהם

הערות:פתוח לנושאמרצהשעה

10:30-11:15 PMDevorah StarrDrama Based Exploration: THE Conversation
Women and girls 

(teens and up)

11:15-midnightMalka HubscherLessons from Megillat Rut
Women and girls 

(teens and up)

midnight-12:45Dena RockIs Rut Really a Role Model?
Women and girls 

(teens and up)

זית, כ כפות תמרים"בשיתוף עם ביה- בית המדרש לנשים 
הערות:פתוח לנושאמרצהשעה

11:20-midnightRabbi Dr. David Harbater?Should Boaz Have Married RuthMen and women

18:20Avi RobinsonFour Ways to Study Eglah ArufahMen and womenEnglish

'כ דקל ג"בשיתוף עם ביה- בית המדרש לנשים 
הערות:פתוח לנושאמרצהשעה

  10:45 PM 22:45:00
 Ravהרב הרצל הפטר           

Herzl Hefter
י פוגש את ניטשה"רשב: התורה ומות הדת

 Men  גברים ונשים  

and women

 In Hebrew 

עברית

  WBM Mother-Daughter Learning: Kiermans 33/3 Pirum HaKetoret, Zayit 



ב"תשפ-       תיקון ליל שבועות וחג אחרי הצהריים 

(דגן)לצפון  (רימון)מדרום 
בזית, כ משכן צפורה"בביה, בית המדרש לנשים בשיתוף עם קהילת נשות הזית

הערות:פתוח לנושאמרצה

  5:00 PM  17:00:00
 Rabbanitרבנית בתיה הפטר 

Batya Hefter
נשים  For women יעקב ליינר' מתן תורה לאור ר- חרוט על הלבבות : נושא

מוקדש לעילוי 

נשמת אסתר 

ל"עלון ז

בגפן, כ בית אהרון"בשיתוף עם ביה- בית המדרש לנשים 
הערות:פתוח לנושאמרצה

17:30Dr. Lisa FredmanSeeking G-d: Ruth or Abraham style?Men and women

In English, in 

memory of 

Sara 

Blaustein z"l

כ תפארת אבות בדקל"בשיתוף עם ביה- בית המדרש לנשים 
הערות:פתוח לנושאמרצהשעה

17:00   5:00 PM

ו בן צבי וציפי אגרט            'שרה ג

   Sara Jo Ben Zvi & Tsipi 

Egert

Womenנשים  מן הקצה אל הקצה: רות

 In Hebrew 

on Shabbat 

and on 

Shavuot 

 בשבת

 ובשבועות

עברית


