ב"ה

מכון

ובאמונה

באהבה

אורה-מכון מאיר ~
כנפי נשרים  3גבעת שאול ,ירושלים ~ טל' ~ 20-4408366 :פקס200-0430728 :
www.machonmeir.org.il ~mora@machonmeir.org.il
ראש מוסדות מכון מאיר ומכון אורה -הרב דב ביגון
רב מדרשת מכון אורה -הרב יהודה בן ישי~אחראית התוכנית -הרבנית זהבה גרוסמן

8:03

03:33

מדרשה ללימודי אמונה ומחשבת ישראל לנשים

~

אלול תשע"ח

יום ראשון

יום שני – יום לימוד לנשים

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

כל השיעורים בבוקר
מתקיימים רק אחרי
שבת במכון

הרב אופיר פריד

7:22
הרבנית זהבה גרוסמן

הרבנית ריבה זוננבליק

הרב מיכאל טוביאנו

אמונה ,ביטחון ושלוה
מידות הנפש בימי אלול

שיחות הרב צבי יהודה
לחודש אלול

הקדמה לתפילה

מסלולי תשובה
בסיפורי חז"ל

02:22-06:22

02:22-06:22

הרב יואב מלכא

שיחות אישיות
עם הרבנית טלי שפיגל

שיחות אישיות
עם הרבנית טלי שפיגל

על התשובה בכתבי
הרב חנן פורת זצ"ל

הרבנית דינה ראפ
עולם חסד יבנה

02:32

הרב דב ביגון

הרבנית שרה אליסף

אורות התשובה

מסילת ישרים

הרב רונן טמיר
קדושת הדיבור

הרב אריה מרזר

00:32

00:33

הרבנית טלי שפיגל

הרב יהודה בן -ישי

הרב יהודה בן -ישי

בשבילי נברא העולם,
בשביל שלי

תומר דבורה

כלל ופרט

הרב יהודה בן -ישי

הרב אייל ורד

"שופרות"
מאמרו של הרב קוק

עת שערי רצון להפתח,
פיוטי הסליחות
בניגון ,לימוד ותפילה

הרב יואב מלכא

הפסקת

01:33

אורות ישראל

00:22-00:22

שיחות אישיות
עם הרב יהודה בן-ישי

00:04

00:33

00:04

הרב ערן טמיר

עקדת יצחק – הסנגור
ביום הדין

הרב יהודה בן -ישי
שאלות ותשובות

הדרך פנימה –
גילוי האמת שבתוכנו

הרב יהודה בן -ישי
הלכות ימים נוראים

03:04

00:04-03:22

שיחות אישיות
עם הרב יהודה בן-ישי

הרב ערן טמיר
מדות הראי"ה

צהרים

הרב חגי לונדין

הרב שמואל מינקוב

הרב יעקב שמעון

הרב רונן טמיר

בנין האישיות מתוך
מהלך החגים

סימנים בדרך לשנה חדשה

תשובה במשנתו של ר'
צדוק הכהן מלובלין

תפילות מיוחדות לימים
הנוראים

הרב מיכאל טוביאנו

מיומנו של בעל תשובה

הרב אריה מרזר

המפגש בין חומר לרוח
עפ"י הרב קוק

בכל דרכך דעהו

04:32-08:32

ספר יונה

הרב ברוך סליי

הרב יעקב פילבר
03:03

הרב יואב מלכא

שיחות אישיות
עם הרבנית מאירה מלכא

01:51

08:51

טוב להודות לה'
עיון בתפילות ובקשות
בעשרת ימי תשובה

הרבנית נעמי בן-נתן

הרב חיים לויק

הרב דורון כץ

תשובה נשית

עבדו את ה' בשמחה

נבנים עם מסכת אבות

הרב אורי שרקי

הרבנית עדינה פיירמן

הרבנית מאירה מלכא

הרב אורי שרקי

הלכות תשובה לרמב"ם

שירת התשובה

כלים בעבודת ה'

נתיב התשובה למהר"ל

הרבנית ריבה זוננבליק

המדריכה

הרבנית עידית איצקוביץ'

**פנימי

מאמרי הראי"ה
לירח האיתנים

02:22

03:03-00:33

*הרב אורי שרקי

חברותות בנושא
אהבת ישראל
**פנימי

*הרב יורם אליהו
ה"שם שמואל" על התורה

00:03-00:03

00:04

*הרב אייל ורד
עניני תשובה

* שיעור כללי לגברים ונשים  -השיעור יתקיים במכון-מאיר (רח' שדרות המאירי  - )0הישיבה נפרדת

**פנימי -רק לבנות בתוכנית המלאה

