תורה ללא הפסקה בחג השבועות בגב"ש
"נאוה תהילה",
11:25
00:00
01:00
01:50

00:00
00:45
01:40
02:20

03:00 02:25
מנחה בערב חג
מנחה בחג

הרימון 1

״ולימדתם אותם את בניכם חינוך ילדים אחריות של מי?!
עפרה פאר
הרב אבינדב אבוקרט דרישת שלום מהקב”ה
גשמים בשבועות
אלון וולקן
צער בעלי חיים בתעשיית הבשר בעידן המודרני הזווית
דני שרמן
האזרחית והיהודית
החטא שבמצוות
אבישי גריידי
ענישה מונעת
בועז אדלשטיין
הרב ד”ר יהודה יונגסטר על טעמי המצוות

"שפתי רננות",

אולם החטיבה הצעירה ,רחוב העבודה

תחילת התיקון 11:15 -
עו״ד הראל דהאן 12:15-
הרב אבינדב אבוקרט 01:00-

מדרש תהילים 04:00-
שחרית 04:50 -

״בית מתתיהו״ ,בשיתוף "בית כנסת המרכזי"
השיעורים יתקיימו ב"בית ממתיהו" ,רח' העבודה 1

23:30 - 23:00
24:00 - 23:30
00:45 - 00:15
01:15 - 00:45
02:00 - 01:30
02:30 - 02:00
03:00 - 02:30
03:45 - 03:15
04:30 - 04:00
05:00 - 04:30
05:00

הרב פרופ’ יצחק קראוס נעשה ונשמע  -לשעה ולדורות
מי באמת הוריד את התורה
עו”ד דהן הראל
הרב פרופ’ רון קלינמן מסירת שטחי א”י לגויים הלכה או השקפה
אין מלך בלא עם
אפרים דז’בינסקי
בריאת האישה במדרש
ד”ר ארנון עצמון
מה מצאו בימי אחשורוש כמקור לקבלת התורה
עו”ד נח ליפשיץ
אוטונומית האדם על גופו מול קדושת החיים
עו”ד רז ניזרי
התורה בדם שלנו
הרב אבינדב אבוקרט
הרב ד”ר יהודה יונגסטר האמונה בעולם מחודש וי”ג היסודות
הרב ד”ר מרדכי מאיר האם קניית דירה גדולה ויפה מהווה הידור במצות מזוזה
קריאת מגילת רות ותפילת ותיקין

ערב חג שבועות"אור ישראל",

הנשיא 6

 - 24:00שיעור בהלכה מפי ר’ יאיר הלוי
“בעניין מי שאינו מחויב בדבר האם מוציא את מי שמחויב בדבר”

חג שבועות

-19:00לימוד משותף בהנחיית הרב רחמים ביטון
"

"אמי"ת"
אולפנת
התכנסות בשעה  22:45בחדר המורים
23:40 - 23:00
00:05 - 23:45
00:30 - 00:10
01:00 - 00:40
01:20 - 01:00

ענת ליפשיץ :דיני צדקה וחובת המזונות  -בין הפרטי לצבורי
ג'סיקה סאקס" :רב ועצום ממנו"  -שנאת הזר בראי שמות רבה
סנדרין אלבאום בוחניק' :הרחיבי מקום אהלך'  -בין הצר לרחב
חנן מנדל :מרחב ציבורי במדינה יהודית  -על כשרות והסדרתה
קרן יוסט :כולנו זקוקים לחסד

"אולפנת אמי"ת",

באולם הכנסים
ערב לימוד בליל חג שבועות לנשים ונערות
באולם הכנסים של האולפנה

 00:00 - 23:15דבורה שוורץ  -שיעור לאמהות ובנות כיתות ה'-ו'

00:00 - 23:15
00:45 - 00:00
01:30 - 00:45
01:45 - 01:30
02:30 - 01:45
03:15 - 02:30

ד”ר עדנה הילביץ’
הרב אמיר סנדלר
לימוד חברותות
הפסקה
ד”ר איילת סיידלר
הרב יהודה יונגסטר

 03:30 - 03:15הפסקה
 04:00 - 03:30ד”ר צבי שמעון
 04:30 - 04:00ד”ר תמר מאיר
 05:15 - 04:30קריאת מגילת רות
תפילת ותיקין
05:15

"צעירי הדר" ,הולצברג 2

23:00
23:15
23:30
23:45
24:00
00:15
00:30
00:45
01:00
01:15
01:30
01:45
02:00
02:15

גלי גולדברגר
קרן יוסט
רות רוזן צבי
רונית לב
רמי סימני
חנן רוזמרין
שי דינור
אריאל רייך
גלעד שרגא
אריאל ניר
ערן גלרמן
דייויד גפן
יקי כץ
בן ציון אדורם

"אהבת ישראל" ,לוי אשכול 15

שיעורונים בסגנון  ,TEDעד  15דקות,
בנושא "שבעים" ,לרגל  70שנה לעצמאות מדינת ישראל

עין הרע
עין טובה
שבעים פנים לתורה
שבעים שנות צבא וחברה
 70שנות תהילה
שבעים לשון ולשון
תרגום השבעים
חוק המספרים הגדולים
מתנה שאין גדולה ממנה
בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה
מצוות שירות בצבא
 70שנות גלות
הסנהדרין  70 -זקנים
 70פרים

שיעור לילדים (גילאי בית ספר) ,אריאל זלצברג ,ברחבת בית הכנסת
שיעור לנשים ,סנדרין אלבאום בוחניק "רחל ,ברוריה והתורה"
הרב ד"ר מרדכי מאיר" ,האם כולם חייבים ביקנה"ז ,על דינו של קטן שנתגדל במוצש"
דורון עצמון" ,חלינו הוא נשא"  -מיהו עבד ה' הסובל עבורנו ולמה? (ישעיהו ,פרק נב)
דרור רוזנבלום ,דף יומי
השופט צבי ויצמן" ,האם המשפט העברי מתפתח? על מהפכת המזונות בדין האישי"
אורן זרניכצ'י" ,ריב ההרים"  -במדרש ,בחסידות ובחיינו
הרב אלעד זנודה" ,וכל מעשיך יהיו לשם שמים"

23:00-23:40
23:00-23:40
24:00-24:45
24:55-01:25
01:30-02:05
02:15-03:15
03:25-04:05
04:10-04:50

יום ראשון חג שבועות
ד”ר תמר מאיר“ ,הבעש”ט והסיפור החסידי”

18:30

"היכל יהודה",

שד' העצמאות

 - 23:30-24:15עו"ד דדי שימל  -כיבוש העי  -מפלה ותקומה.
 - 24:15-01:00השופט צבי וייצמן  -פתרון תעלומת רבי ליבא מלובלין.
 - 01:10-01:50דר' דורון ויינשטיין " -אמונת חכמים  -פתי מאמין לכל דבר"?
 - 02:00-02:40דר' אורן שיינברג " -המתת חסד"
 - 02:45-03:25אבישי לניאדו  -עיון במצוות בניית בית הבחירה.
 - 03:30-04:10עו"ד דני שרמן " -צער בעלי חיים בתעשיית הבשר בעידן
המודרני ,הזווית האזרחית והיהודית".
 - 04:15-04:55דר' ארנון עצמון  -הולדת משה באגדה.
תפילת שחרית  -ותיקין.
04:55

22:30 - 23:00
23:00 - 23:50
00:00 - 00:50
01:00 - 01:30
01:30 - 02:15
02:30 - 03:20
03:20 - 04:05
04:05 - 04:50
			 04:50

״צעירי

הגבעה" ,הנשיא 57

דובי ארבל“ :ביקור חולים” (שיעור לילדים)
ד”ר מרדכי מאיר" :מה יותר חשוב – ללכת ללמוד תורה או ללמוד תורה"
פרופ’ אהרן פופובצר" :אמירת אמת לחולה מתקדם"
הרב עו”ד אופיר סעדון“ :סגולה נגד שכחה”
הרב ד”ר יהודה יונגסטר“ :נבל ברשות התורה”
רוני אלשיך ,מפכ”ל משטרת ישראל“ :מדיינו לדיינו ומה שבניהם”
רז נזרי ,המשנה ליועמ”ש לממשלה“ :תקנה או תקלה?
פעילות פורום תקנה בראי המשפט העברי והחוק הישראלי
ד”ר אורן שינברג“ :קדימויות בהצלת נפשות”
קריאת מגילת “רות” ותפילת שחרית

לימוד תיקון ליל שבועות יוקדש לזכרם של שרי התורה
מו”ר ראשי ישיבת הר עציון הרב ד”ר אהרן ליכטנשטיין זצ”ל
והרב יהודה עמיטל זצ”ל
ולעילוי נשמת שמשון אברהם ז”ל בן איילת והרב יהודה יונגסטר

"זכור לאברהם",

זבולון המר 7

 - 23:00הרב אבינדב אבוקרט " -תורת הדרך ודרך התורה"
 - 23:30עו"ד שלמה נס " -האם אנחנו באמת "בני-עקיבא"?!"
 - 00:00הקידש קלאב מארח
 - 00:30הרב יחיאל וסרמן " -המשכיות יהודית  -אתגר או הבטחה"
 - 01:00הרב יצחק קראוס " -לא תחמוד  -בעולם העסקי"
 - 01:30יואל פורת " -מבט על החיים״  -מנקודת ראייתו של ר' נחמן מברסלב
 - 02:00עו"ד נחום לנגנטל " -מדאוריתא לרבנן"
 - 02:30אבי רט " -הגומל לחייבים טובות"
 - 03:10הרב אופיר סעדון  -״אל תסתכל בקנקן״  -מותגים בראי חז"ל
 - 03:40אלון וולקן " -מגילת רות בשבועות בתורת השפת אמת"
 - 04:50מגילת רות - 05:10 ,תפילת שחרית

"רינת הדר",

סמטת משה דיין 5

 - 23:30פרופ' שחר ליפשיץ :המאבק על שיויון בגרושין
 - 00:15ד"ר ברוך ברזל :קיצור תולדות הזמן  -שבועות ותודעת הזמן המקראית
 - 01:00עו"ד הראל דהן :תורה של חסד
 - 01:45ד"ר חנן מנדל :כשר פה? על הסדרת כשרות במדינה יהודית
 - 02:30טיש חסידי בהנחייתו של עו"ד ינקי אברמוביץ' :סיפורים ,שירים ,ניגונים וכמובן מעדנים
כמיטב המסורת החסידית
 - 03:00הרב אלעד זנודה :וכל מעשיך יהיו לשם שמיים
 - 04:00הרב אופיר סעדון :איוב משל היה
 - 04:45מגילת רות ותפילת שחרית ותיקין

"לכו נרננה – קרליבך",

רח' בגין פינת לנדאו

(במקביל לשיעורים יתקיים לימוד ואמירת תיקון באולם הקטן)

שיעורים למבוגרים (גברים ונשים)

 24:00 - 23:15אבי רט" :יודו לה' חסדו".
 24:55 - 24:05עו"ד רז נזרי ,המשנה ליועהמ"ש לממשלה :תקנה או תקלה? פעילות 		
				 "פורום תקנה" בראי המשפט העברי והחוק הישראלי.
 01:40 - 01:00עו"ד שלמה נס :האם אנחנו באמת "בני עקיבא"?
 02:30 - 01:45ד"ר ברוך ברזל :על רות ,גרות והתנכרות.
 03:15 - 02:35עו"ד הראל דהן" :ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים".
 04:00 - 03:20העיתונאי קובי פינקלר" :ודוד הולך לפניהם".
 04:45 - 04:05אפרים דזבינסקי :סיפורי הרקע למגילת רות.
 - 04:50מגילת רות ותפילת שחרית - 05:41 .נץ החמה  -תפילת עמידה.

שיעורים לילדים

 23:40 - 23:00יוסי וולמן :לילדים גן-כתה ג'
עמנואל ליאון :לילדים מכתה ד' ומעלה
 24:30 - 23:45ברוך שרייבר :לילדים המתמידים

שיעורי נשים בשבועות אחה״צ 19:00 - 17:30

 18:00-17:30גב' סנדרין אלבאום בוחניק" :ברוך שעשני כרצונו".
 18:30-18:00גב' צורית ארמון :מי משחק אחרון? בעקבות קריאה תלמודית של לוינס.
 19:00-18:30ד"ר עדנה הילביץ" :אמרו לאיש אשר שלח אתכם אלי"
(מל"ב כב) -נביאה ,מלך וספר תורה.

בחג אחה"צ (גברים ונשים)

 - 19:20מנחה ושיעור ע"י הרב הראל גורדין" :הבאנו ביכורים" – חג שבועות כחגה של נחלת ה'.
 - 20:15ערבית בצאת החג.

"אהבת איתן"

באולם הספורט בית הספר "מורשת זבולון" ביאליק 53
23:00-23:45
23:45-00:30
00:45-01:20
01:30-02:10
02:20-02:55
03:05-03:40
03:45-04:20
04:20-04:55
04:55

רב ניצב רוני אלשיך" ,מדיינו לדיינו ומה שבינהם"
תמר מאיר" ,בין משה רבינו לר' עקיבא"
דדי שימל" ,דוד וגולית – הטוב ,הרע והמלך"
אבי רט" ,ונפלאותיו לבני אדם"
הרב אופיר סעדון" ,מאבקי כבוד בתקופת המשנה"
לירון קריגל" ,גאולת אדם ואדמה"
טיש חסידי בהנחיית יעקב אברמוביץ
רז נזרי" ,טוב ,רע או אין ברירה? הסכמי עד מדינה בראי המשפט העברי והדין הישראלי"
קריאת מגילת רות ותפילת שחרית

לעילוי נשמת שמואל גולומב ,אברהם פלגר ודוד חיים זוהר

"הריף" ,הרצל 4

ליל שבועות

 - 22:30-02:30תיקון ליל שבועות  -רצוף
השיעורים יתקיימו במקביל לתיקון -מיועדים לנשים ולגברים כאחד
 - 23:00שיעור לנערות
הרב חנניה הכהן  -רב הקהילה "חשיבות לימוד תורה"
 - 00:00שיעור לנערים
דניאל לנצר נושא השיעור " -מתן תורה ,מה זה קשור אלי!"
 - 01:00הרב חנניה הכהן  -רב הקהילה
"סוגיות בענייני לימוד תורה"
 - 02:00שיעור בצרפתית  -דוד לעסרי Mr David Lasry - cours en francais mixte
 - 03:00הרב פרופ' יצחק קראוס
נושא השיעור " -מתן תורה לשעה ולדורות"
 - 03:30לימוד חברותא עם הרב חנניה הכהן  -בנושא מתן תורה
 - 04:30תפילת שחרית מניין א' - 08:30 ,תפילת שחרית מניין ב'

יום א' חג שבועות

 - 11:00תהילים לילדים  -הפתעות ופרסים לכל ילד
 - 17:00שיעור לנשים ע"י הרבנית שרה כהן

22:45-23:15
23:20-24:05
00:05-00:45
0:45-1:25
01:40-02:10
2:10-2:45
2:50-3:20
3:25-4:00
4:05-4:45
	4:45
4:50

"היכל רחמים" ,עגנון 6

שיעור לילדים עד כיתות ג'
צביקה אילן
משֶה בּ ֵא ֵר א ֶת התורה?"
"למה הֹוא ִיל ֹ
קובי פינקלר
"ארבעה צריכים להודות"
אבי רט
הרב יהודה יונגסטר "מה גזרו חכמים"
הרב אופיר סעדון "חרב לה' ולגדעון"
"אהוד בן גרא -המעז מנצח"
עו"ד דדי שימל
"אבראקדברה – כוחה של מילה"
עו"ד שלמה נס
אפרים דז'בינסקי "קריאה חברתית במגילת רות"
"מדוע קוראים את מגילת רות בשבועות?"
עו"ד הראל דהן
ברן יחד כוכבי בוקר
קריאת מגילת "רות" ותפילת ותיקין

שיעור לנשים

ביום חג השבועות

בבית משפחת כפיר ,רח' שמחה הולצברג  ,30בשעה 18:00
המרצה :עו"ד הראל דהן בנושא "מצוות כיבוד הורים".

"שירת אהרון",

גברים

ביאליק 48

 23:15 23:50פרופ' רון קליינמן  -מסירת שטחי א”י לגויים  -הלכה או השקפה?
 23:50 00:30מו"ר הרב יהודה יונגסטר שליט"א  -מדרש ההלכה ,הסברא והיחס ביניהם
 00:35 01:10פרופ' עמיחי רדזינר ‘ -פן אשחית את נחלתי’  -ריבוי נשים ב(ארץ)
ישראל הלכה ,משפט ותפיסת עולם
 01:15 01:50עו"ד רז נזרי ,המשנה ליועהמ"ש לממשלה  -טוב ,רע או אין ברירה?
הסכמי עד מדינה בראי המשפט העברי והדין הישראלי
 01:55 02:30הרב פרופ' יצחק קראוס ‘ -לא תחמוד’ -
מעשרת הדברות ועד לעולם העסקי
 02:40 03:15ד"ר ברק כהן  -היכן נמצאים כלי המקדש? -
דיון לאור מקורות חדשים מהוותיקן
 03:20 03:55ד"ר ארנון עצמון “ -אלי אלי למה עזבתני”  -מי אמר?
 04:00 04:35עזריאל קזלו  -פולמוס הגט מצפת  -היתר עגונה שבעלה ‘צמח’
הכנה לתפילה  -אודה לאל לבב חוקר ברון יחד כוכבי בוקר
קריאת מגילת רות
04:50
תפילת ותיקין
05:10

נשים
 17:00 17:45ד”ר עדנה הילביץ’  -״לוחות ושברי לוחות מונחים בארון״  -המקום בו ההפכים מתלכדים
 17:45 18:30דבורה שוורץ  -קולולם ,מיזם חברתי ורוחני של שירת המונים .מסע בין
ה״קולות והכולם״ של אחדות ישראל.
 18:35 19:20ד”ר איילת סיידלר  -ההגדרה הלא פשוטה ל’פשוטו של מקרא’
19:20
תפילת מנחה
לימוד משותף הורים וילדים
20:15

צאת החג

"אוהל יעקב" (עולי תימן)
פרדס רוזנבלום מתחת למגדל המים

 - 23:00תיקון ליל שבועות (נוסח תימן)
 - 02:00שיעור הרב מיכאל צנעני  -מ”ח קניני התורה באספקלריה של גדולי ישראל
 - 05:00תפילת שחרית  -הודו מנין ותיקין

״אהבה אחים״ ,נימרובר  ,1מול המקווה
ה "תיקון" יתחיל בע"ה מהשעה  23:00בדיוק סביב שולחנות ערוכים וכיבוד במהלך הלילה
השיעורים להלן ינתנו ע"י הרב מרדכי אפרתי ראש "בית מדרש בוקר ג"ש"
ע"פ התכנית כדלקמן:
קריאת התנ"ך כולו בצורה מקוצרת בהתאם לתיקון המקובלים
מגילת רות – שיעור מיוחד במדרש ובאגדה
קריאת תרי"ג מצוות
שיעור במדרש רבא על פרשת יתרו ומתן תורה – הרחבה והעמקה רעיונית
מבוא לתורת הסוד ופנימיות התורה תוך קריאת "אדרא רבא" והסברים קבליים
טבילה במקווה (להביא מגבת) ,תפילת שחרית בסיום התיקון (שעה משוערת ,)05:00
פתוח גם לנשים

״אברהם יגל״

השיעורים יתקיימו באולם "נאוה תהילה" ,הרימון 1
שבת אחה״צ וליל שבועות

 - 17:00אפרים דז'בינסקי  -מלכים א'.
 - 18:00הרב אבינדב אבוקרט  -בעקבות עקיבא  -יסורים לטובה.
 - 19:10הרב אבינדב אבוקרט  -תורה של מדבר [באולם האירועים].
 - 23:00תיקון שבועות :תנ"ך ,ספר המצוות ,אידרא ולימוד עצמאי.
במקביל שיעורים ופעילויות לנערים ושיעורים ופעילויות לנערות.
 - 01:20ר' אורן אלפי  -דף יומי  -מסכת זבחים.
 - 02:00הרב אבינדב אבוקרט  -עיונים במצוות פריה ורביה.
 - 04:00הרב אבינדב אבוקרט  -התוועדות חברים ,דברי תורה ושירי נשמה .

יום שבועות

 - 17:00הרב אבינדב אבוקרט  -מותו וחייו הארוכים של רבי עקיבא – שיעור אחרון בסדרה.
 - 18:30הרב ד"ר מרדכי מאיר  -פרק מתורתו של ה'אמרי אמת' מגור.
 - 18:45גב' דבורה שוורץ  -שיעור לנשים [באולם האירועים].
קולולם  -מסע בין ה"קולות והכולם" של אחדות ישראל.
 - 19:15מנחה של יו"ט ושיעור ע"י הרב יהודה יונגסטר  -טעמי המצוות.
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 - 22:45השופט צבי ויצמן  -על לובשות הקרינולינות והיוצאות פרופות
 - 23:30עו"ד שמחה אלטשולר  -פעמים שצריך לבקש על החולה שימות
 - 00:15ד"ר שלמה נס  -גורלו של מנהיג המחובר לעם
 - 01:30עו"ד דדי שימל  -מאליהו לאלישע  -זה הולך וזה בא.
 - 02:00הרב יחיאל וסרמן ,חבר הנהלת ההסתדרות הציונית  -הכרת הטוב – ערך מכונן ביהדות.
 - 02:30עו"ד דני שרמן  -צער בעלי חיים בתעשיית הבשר בעידן המודרני הזווית האזרחית
והזווית היהודית
 - 03:00אלון וולקן
 - 03:40מרדכי מאיר  -התחלתי ולכן אסיים  -על סיום תפילה וברכת המזון אחרי הזמן
 - 19:15תפילת מנחה
 - 19:25ד"ר אורן שיינברג  -אין דוחים נפש מפני נפש
 - 20:15תפילת ערבית

23:00
23:50
00:05

אילן",
"רמת
הרב אלעד זנודה  -וכל מעשיך יהיו לשם שמים
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הפסקה וכבוד
יהודה שלזינגר  -הלכה מול אתגר המציאות המשתנה

