תשובה
ראשון י"ב אלול 3.9
12:00-13:30

בין שיבה לתשובה
ד״ר טובה גנזל

13:30-14:00

ארוחת צהרים
יש קונה עולמו
בשעה אחת
יעל שלוסברג
"עת רצון להיפתח"
בשיחה ובניגון
הרב אייל ורד
עשרת ימי תשובה
הרב ארי קאהן
בואו נתפייס
עם מידת הדין
הרב אריה הנדלר

14:00-15:30
15:45-17:15
17:30-19:00
19:30-21:00

שני י"ג אלול 4.9
09:00-10:30

תשובה קדמה לעולם
הרבנית נעמי שפירא

10:45-12:15

תשובת יונה
ד"ר איילת סיידלר

12:15-12:45

12:45-14:15

ארוחת צהרים
קול הדממה
אפרים חולמיאנסקי

שלישי י"ד אלול  5.9רביעי ט"ו אלול 6.9
הרב יעקב אריאל

דוד המלך מקיים
עולה של תשובה
הרב אהרון כץ

האם ננעלו שערי תשובה
בפני משה?
ד"ר לאה הימפלרב

נשים נפגשות בניגון
אילנה ברוך

ארוחת צהרים
התשובה במשנתו
של הרב סולוביציק
הרב שלמה שפר

ארוחת צהרים

מעלה  -מדרש קולנוע

תפילה
שני כ' אלול  11.9שלישי כ"א אלול  12.9רביעי כ"ב אלול 13.9

ראשון י"ט אלול 10.9

 12:00-13:30איך מתפללים בלב פתוח?
ברכות השחר ותשובה " -עת שערי רצון להפתח"
הרב יהושע שפירא
מדרש פיוט ולחניו
התחדשות
09:00-10:30
ד"ר תמר מאיר
הרב שמעון גולן
ארוחת צהרים
13:30-14:00
14:00-15:30

אישה כחזנית
פרופ' אריה פרימר

15:45-17:15

תובנות להתחדשות
לקראת ראש השנה
הרב מיכי יוספי

סדנת כתיבה "שופרות"
17:30-19:00
מירי וסטרייך הרב דניאל שילה

10:45-12:15

כוחן של תפילות לא
ממוסדות בסיפור
החסידי
ד"ר חנה הנדלר

12:15-12:45

ארוחת צהרים

מר אליעזר יסלזון

תקיעת שופר
הרב דוד בס
עבודת הנפש
בתפילת יום הכיפורים
הרב ארי לנדא

ארוחת צהרים

על מעמד הר סיני

"תפילה לעני כי יעטוף
סדנת מחול סדנת כתיבה  12:45-14:15ולפני ה' ישפוך שיחו"
בת שבע רוט
 19:30-21:00מעיין דיטש שרה אליאש

מעלה  -מדרש קולנוע

ארוחת צהרים
"דרכים למקום"
על כמה מדרכי
התפילה לה'
הרב הלל רחמני

צדק וצדקה
שני כ"ז אלול  18.9שלישי כ"ח אלול  19.9שלישי כ"ח אלול
19.9

ראשון כ"ו אלול 17.9
 12:00-13:30האהבה והצדק מי מהם גובר?
הרב ישראל סמט
13:30-14:00

ארוחת צהרים

14:00-15:30

"תצא נפשי עליך"
ד"ר נעמה סט

15:45-17:15

על צדק משפט וצדקה
בספר הזוהר
ד"ר שפרה אסולין

הצוותא הצדקה והצבור
צדק חברתי
 09:00-10:30הרב ד"ר יהודה אלטשולר פרופ' חפציבה ליפשיץ
"ושמרו דרך ה'
לעשות הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ
ומשפט"
צדקה
10:45-12:15
נשיא האוניברסיטה
מירב סויסה
12:15-12:45

 17:30-19:00תשובה וצדקה בספר יונה
הרב ד"ר יהודה זולדן
 19:30-21:00התוועדות עם הרב יאיר כלב

12:45-14:15

ארוחת צהרים
בין צדק לצדקה
הרב יובל שרלו

לשנה טובה
תכתבו ותחתמו

ארוחת צהרים
"בת מלך"
צילית יעקובסון

יום כיפור וסוכות
ראשון ד' תשרי 24.9
צום גדליה
"ג ּ ָלְמִי ר ָאו ּ ע ֵינֶיך ָ וְע ַל ־סִפְרְך ָ כֻּלָּם יִכּ ָתֵבו
יָמִים יֻצָּרו ּ ולא ו ְלֹו אֶח ָד בּ ָה ֶם"
(תהלים פרק קלט)

...כל יום הוא יצירה בפני עצמו,

שני ה' תשרי 25.9

שלישי ו' תשרי  26.9רביעי ז' תשרי 27.9

ארבעה מינים
למהלך חגי תשרי פרשת התשובה בתורה
אסנת ברוורמן-שילה
 09:00-10:30הרב פרופ' יצחק קראוס הרב נחמיה טיילור
10:45-12:15

ולו א' בהם ,זה יום הכיפורים כשפרש"י שם 12:15-12:45

עקדה וימים נוראים
ד"ר רבקה רביב

וימינו תחבקני
ד"ר מירב (טובול)
כהנא

"ולבבו יבין" -
תשובת הלב
הרב מתניה ידיד

ארוחת צהרים

ארוחת צהרים

ארוחת צהרים

שהוא תענית שמחיה כל הימים,

כי יום הכיפורים הוא כללות כל הימים...
(ליקוטי מוהר"ן תורה קעט)

עוז 77
 12:45-14:15תת אלוף אביגדור קהלני

אמונה לא מוכרים
פנינה בן חיים

יוצאים בניגון

ערב חנוכת בית המדרש אוהל שרה במדרשה ,ביום שלישי ו' תשרי  ,26.9בשעה 19:00

