ערב שכולו (אור) תורה (סטון)

בואו ללמוד עם רבנים ורבניות ,מחנכים ומחנכות ,שליחים ושליחות ובוגרי הרשת

לקראת חג מתן תורה ולכבוד יום הולדתו של הרב ריסקין
ג' בסיון )2.6( ,משעה  18:00ועד השעה  6:00שלמחרת
ערוץ 1

ots.org.il/channel1

מדרשת או"ת לינדנבאום  -ירושלים
ואולפנת אור תורה נווה חנה
מבט אחר על קדושה וצניעות

הרבנית בילי רבנשטיין (פיזם)

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

מדרשת או"ת לינדנבאום  -ירושלים

"וינועו ...ויעמדו מרחוק"  -תנועה ויציבות
במעמד הר סיני

יגאל קליין

סמזכ"ל תנועת בני עקיבא

מידות -אבני הדרך לקבלת התורה

הרב יוסי פרומן

Rabbanit Dr. Hannah Hashkes
International Halakha Scholars Program
Halakha and Society in Harvest Season

Rabbi Netanel Kaszovitz
Chief Rabbi of Kenya and East Africa / Straus-Amiel
Mityahdim and Noahides in Africa

ישיבת ההסדר אור תורה מחנים ע"ש רוברט מ .ברן

כולל דעה במדרשת או"ת לינדנבאום

Rabbi Dr. Yakov Nagen
Blickle Institute for Interfaith Dialogue
Sharing the Torah with Humanity

תורה וחופש אצל ר' נחמן

הרבנית דבורה עברון

בר בי רב דחד יומא  -מסירות נפש בלימוד תורה בשיגרה

הרב נתנאל לדרברג

אור תורה מטיבתא  -כרמיאל
חג הברית -חג מתן תורה

יונת למברגר

אולפנת אור תורה אוריה
בין היחיד ליחד במצוות ביכורים

Rabbi Dr. Shlomo Riskin
OTS Founder and Rosh HaYeshiva
The Holiday of Shavuot
Rabbanit Sally Mayer
Midreshet Lindenbaum
The Blessing over Learning Torah

Rabbi Benjy Myers
Straus Amiel & Beren-Amiel
Purim in Poland with Ukrainian Refugees and Why Haman Was Right
יו"ר המזכירות הפדגוגית ,משרד החינוך

פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה  -סוגים
של מנהיגות

רחלי וינשטוק

23:00

Rabbi Menachem Leibtag
Midreshet Lindenbaum
The daily "kriyat shema" - a statement of faith, or a
?pledge of allegiance

Tisch with Rabbi Shlomo Katz
Musmach, Joseph and Gwendolyn Straus
Rabbinical Seminary

ד"ר מירי שליסל

22:30

מדרשת או"ת לינדנבאום "מתת"  -כרמיאל

"מי גילה רז זה לבני" -על הסוד הגנוב מהמלאכים
בתורת ברסלב

פנינה עומר

Rabino Tomer Corinaldi
Kumi Ori Center, Puglia, Italia / Kollel Torat Yosef
"Con il volto all'altro scoprirai te stesso" - Importanza
e significato dell'interazione tra Israele e le nazioni
Rabbi Jair Melchior
Chief Rabbi of Denmark / Straus-Amiel
?Tower of Babel: is Pluralism a Punishment

יד לאישה  -שחרור מסורבות גט ועגונות

Rabbi Yoni Rosensweig
Midreshet Lindenbaum
Mental Health and the Chessed of Megillat Rut

כולל דעה במדרשת או"ת לינדנבאום

Rabbi David Basok
Jewish Community of Estonia /Straus-Amiel
A Rabbi's Experiences in Interreligious Dialogue

00:30

מדרשת או"ת לינדנבאום  -לוד

Rabino Daniel Touitou, Rabino
Capo di Venezia / Straus-Amiel
Il percorso di Rut verso l’Ebraismo

01:00

Rabino Nir Koren
Comunidad Judía del Ecuador / Straus-Amiel
Del becerro de oro a las tablas de la ley

Rabbi Dr. Mikhaël Benadmon
Maarava Program
?Qui est le prophète

01:30

Rabbiner Noam Hertig
ICZ Zürich / Straus-Amiel
?Was macht Schawuot besonders

Rabino Aharon Benzadon
Aish, Chile / Straus-Amiel
Tefila, Musar

02:00

Adina Mann
Elaine and Norm Brodsky Darkaynu Programs
?Sefirat HaOmer - What are we really counting

בן פורת יוסף בניו ג'רסי  /ברן-עמיאל
אימון יהודי  -כלים

נתנאל דהאן

02:30

Rabbi Pesach Wolicki
Hertog Center for Jewish-Christian Understanding and
)Cooperation (CJCUC
Shavuot: The Celebration of Torah She'Baal Peh

Rabino Yedidia Toyber
Kolel AIV Caracas, Venezuela / Straus-Amiel
Recibiendo la Torá del Viejo Hillel

23:30

00:00

03:00

"במידה שאדם מודד מודדין לו"
מידת החסד לאור המגילה

הרב אביע"ד סנדרס
התורה כמבשרת תקווה

נעמה פרנקל

התורה כאוויר לנשימה

Rabino Shay Froindlij
Rabino de Ramat Shalom,Mexico/ Straus-Amiel
Tiempo para acercar y tiempo para alejar
Rabino Eliahu y, Rabbanit Renana Birnbaum
Straus-Amiel y Beren-Amiel
Como y porque respetar al padre y a la madre? - El
significado de la Mitzva eterna de Kibud av va em

Rabbanit Dena Rock
Midreshet Lindenbaum
Tracing Trends in Psak Halacha: Standing vs. Sitting
for the Aseret Hadibrot

Rabbi Tuvia Kaplan
Midreshet Lindenbaum
Hashem descended and Moshe ascended

Rabbi Aviel Javasky
Ohel Leah Synagogue Hong Kong / Straus-Amiel
?What will you do when you grow up

05:00

Rabbi Eliyahu Gateno
Kollel Torat Yosef
What exactly does "Do not covet" stand for

Rabbi Ariel Tal
Wellington Jewish Community Centre / Straus-Amiel
Mimetic Desire - Rabbi Jonathan Sacks' z"l Incredible
Analysis of Esav and Yaakov

05:30

Rabbi Johnny Solomon
Midreshet Lindenbaum
What I've learnt as a Modern Orthodox Spiritual Coach

Rabbanit Yaffa Aranoff
Susi Bradfield Women’s Institute of Halakhic Leadership
)(WIHL
Revolutionary Tzedaka in Ruth

04:00

04:30

ots.org.il/channel3

הרב ד"ר אודי אברמוביץ'

הרב ד׳׳ר רונן בן דוד

מדרשת או"ת לינדנבאום  -לוד

אולפנת אור תורה נווה חנה

התורה ונותן התורה בחיי היומיום

"תורה מן השמיים"  -מבט מחודש

הרב שוקי רייך

עו"ד וטו"ר מוריה דיין

יד לאישה  -שחרור מסורבות גט ועגונות

כולל דעה במדרשת או"ת לינדנבאום

אמה או אימה של מלכות  -על המפגש בין הלכה למדינה
בראי בתי הדין הרבניים

מצוה הבאה בעבירה

הרב בראון דסברג

הרב שראל רונזבלט

אולפנת אור תורה אוריה
מי קלקל את חג השבועות?

מכון להסמכת רבנים ע”ש יוסף וגיננדל שטראוס
עם ישראל ודתות אחרות בחזון אחרית הימים

הרב ד"ר דניאל אפשטיין

הרב חיים נבון

מדרשת או"ת לינדנבאום  -ירושלים

מדרשת או"ת לינדנבאום  -ירושלים

פנים אל פנים

יצירתיות ושימור בחינוך ובתורה

הרב אברהם סתיו

יהודה שטאובר

סמנכ"ל חינוך אור תורה סטון

"ו ְּמצָ א חֵ ן ו ֵ ׂ
ְשכֶ ל ט ֹוב ְ ּבעֵ ינֵי אֱ ל ֹ ִקים ו ְָא ָדם"  -בחינת הדרך

ישיבת ההסדר אור תורה מחנים ע"ש רוברט מ .ברן
האם בליל שבועות אנחנו צמחונים?

הרב שי נוה

אריק וירצבורגר

סמנכ'ל חינוך ביד יצחק בן־צבי

יחד  -יהדות ישראלית בקהילה
מעמד הר סיני  -ההחמצה ותיקונה

גלגוליה של כתונת הפסים ,מאז ועד היום

ד"ר אסף מלאך

ראש המכללה למדינאות/בית מדרש לישראל והאנושות
העוסק בצרכי רבים כעוסק בדברי תורה

הרב אהד טהרלב

מדרשת או"ת לינדנבאום  -ירושלים
אונקלוס הגר מודל לתהליך הגיור -עיון באגדה

הרב יוני הולנדר

מרחב חינוך ודעת אור תורה דרך אבות

"מבצע אסתר"  -רשמים והגיגים מנסיעה לעזרת הפליטים מאוקראינה
ד"ר מרים ויטמן

אולפנת אור תורה נווה חנה

וילך איש מבית לחם יהודה  -שלושה מעגלי פרשנות

הרב יצחק פריד

מרחב חינוך ודעת אור תורה דרך אבות
תורה דיליה

הרב אבישי מילנר

ישיבה תיכונית אור תורה נווה שמואל
תורה לשמה .וגם שלא לשמה

הרב שלמה וילק

ישיבת ההסדר אור תורה מחנים ע"ש רוברט מ .ברן
ברכה על היופי שבעולם

ד"ר ישראל לוינגר

מדרשה תיכונית אור תורה
"תורה מן השמיים"  -מה זה אומר?

יובל פרג'ון

בית מדרש תיכוני אור תורה אריאל

"משה קיבל תורה מסיני"  -משנה א פרק א בפרקי אבות

רבקי ישראלי

אולפנת אור תורה נווה חנה
"גן נעול-אדם" -מצבו הנפשי של החולה בתוך השיח
הדתי -הלכתי

ינון אחימן

מנכ"ל אור תורה סטון
דף יומי

רבקה מגזימוף

מכון שטראוס עמיאל וברן-עמיאל
"ארץ של יהדות ללא יהודים" -קהילות יהודי גרמניה
בעידן המודרני

הרב בנצי טויבר

בית הספר בית יעקב ובני עקיבא
סאו-פאולו ברזיל  /ברן-עמיאל
רס"ר של תורה

Elon Musk & Twitter: Is Free Speech a Halachic Value? - Rabbi Dr. Katriel (Kenneth) Brander
OTS President and Rosh HaYeshiva
Rabbanit Rivky Krestt
Midreshet Lindenbaum
Eshet Manoach: Understanding Cues and Positive
Parenting

03:30

ots.org.il/channel4

טוויטר ואלון מאסק; האם חופש הביטוי הוא ערך הלכתי

הרבנית אוריה מבורך

19:00

ots.org.il/channel2

ערוץ 3

הרב ד׳׳ר כתריאל ברנדר
נשיא אור תורה סטון וראש הישיבה

18:00
18:30

ערוץ 2

ערוץ 4

שהרב שלמה ריסקין
זה שישה עשורים שהרב
מנחיל תורה לעשרות אלפי אנשים ומוביל
יהדות מכילה ,קשובה ,עמוקה ורלוונטית.
אנו ,משפחת ‘אור תורה סטון’ על כל גווניה ,גאים להמשיך את דרכו ומורשתו.

לקישורי זום ולוחות זמניםhttps://ots.org.il/he/shavuot :

