שבועות
ו' בסיון התשע"ה ()23-24.5.2015

לוח זמני תפילות החג
20:15
זמן הדלקת נרות
19:15
מנחה (ערב חג)
דבר תורה – פרופ' ידידיה שטרן –
"זהות יהודית בסיפור המקראי"
ערבית

19:55

תיקון ליל שבועות – החל מ22:40-
פרטים בהמשך המייל

שחרית
מנין ותיקין
מנין ראשון

( 04:55רות)
( 05:34הנץ החמה)
06:15

08:30
מנין שני
תפילת ילדים 10:00
מנחה גדולה 13:15
מנחה קטנה 19:25
20:16
מוצאי חג

שיעור של הרב בני לאו בשבת אחה"צ
שיעור של הרב בני לאו (במסגרת סדרת "חכמים") יתקיים בשבת אחה"צ בשעה  18:15בנושא:
"הספק שבמסורת העברת התורה מסיני ועד בבל"

ליל לימוד לצעירים
לימוד עם הרב בני לאו לילדי כיתות א'-ג'
בין מנחה לערבית של ערב חג ,באולם בית המדרש
שיעור עם נעמי למברגר לילדי כיתות ד'-ו'
 ,23:00-23:30באולם בית המדרש
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תיקון ליל שבועות תשע"ה
בנושא" :מעמד הר סיני"
22:40-22:45

*נא להצטייד בתנ"ך*
דברי פתיחה – הרב בני לאו

22:45-23:30

א.ב .יהושע

ריתוך או היתוך במעמד הר סיני

23:30-00:10

ד"ר משה מאיר

"אין אומתנו אומה אלא בתורותיה" -
תגובה לא.ב .יהושע

00:15-00:55

ד"ר רונית עיר שי

"אני דתי משמע אני צייתן?" -
למשמעותה של ברית סיני

01:00-01:40

ד"ר אבינועם רוזנק

על הברית ,על סיני ועל משבר -
בחיפוש אחר היכולת להיפגש

01:45-02:25

הרב דעואל (דולי) בסוק

"הגיגית החגיגית וטבעת המלך" -
על כפיה ובחירה חופשית במתן ובקבלת התורה

02:30-03:10

הרב ירמי סטביצקי

היחס שבין בריאת העולם למעמד הר סיני -
עיון בשפת אמת

03:15-03:55

הרבנית גילה רוזן

"קול ה' בכח"  -בכוחו של מי?

04:00-04:40

ידידיה לאו

"ובלילה שירה עמי"  -תורה של לילה

תיקון ליל שבועות לנוער (בנים ובנות) תשע"ה
*נא להצטייד בתנ"ך*
התורה שלי ,התורה שלנו

23:00-23:40

סופי פפר

23:45-00:25

הרב איתן אשכנזי

מאבקו של משה במלאכי השרת

00:30-01:10

אפרת גרבר-ארן

"האמת והשלום אהבו" -
מחשבות על אהבה אמת ושלום

01:10-01:45

הרב דעואל (דולי) בסוק

"הגיגית החגיגית וטבעת המלך" -
על כפיה ובחירה חופשית במתן ובקבלת התורה.

02:00-02:35

שרון בריק-דשן

זהות ושייכות -
קריאת אישית וחברתית במגילת רות

02:40-03:15

משה לאו

"מי הזיז את התורה שלי?"

03:15-04:45

הרב בני לאו והרב ירמי
סטביצקי

"ברן יחד כוכבי בוקר"
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