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 A DAY OF (OHR) TORAH (STONE) LEARNING

Rabbi Shlomo Riskin has dedicated his life to making 
authentic Torah Judaism accessible and meaningful for 
hundreds of thousands of people worldwide. 
The Ohr Torah Stone family is
proud  to continue
his legacy.

For zoom links and updates: www.ots.org.il/shavuot

1:00 am (EDT) / 8:00 am (Israel) Wednesday, 27 May, 2020 (4 Sivan)  
until 1:00 am (EDT)  / 8:00 am (Israel) Thursday, 28 May (Erev Shavuot) 

Two Zoom shiurim each half hour to choose from

24
hours of

non-stop 

Torah

classes

96
OTS rabbis, 

rabbaniyot, 

shlichim, 

educators and 

staff

RABBI RISKIN IS TURNING 80

24-HOUR STREAM 1: https://zoom.us/j/91360850104 24-HOUR STREAM 2: https://zoom.us/j/99912879756
 Time
(EDT) Name of Lecturer Title of Shiur  Time

(EDT) Name of Lecturer Title of Shiur

1:00 am לדמותו של הבעש"ט נטע לדרברג מדרשת או"ת לינדנבאום - "מתת" כרמיאל 1:00 am הרב אבישי מילנר ישיבה תיכונית אור תורה נווה שמואל אנכי-אני נפשי כתבתי ונתתי:
משמעות מכתב אהבה מהקב"ה במאה ה-21

1:30 am הרב שאול קלכהיים ישיבה תיכונית אור תורה נווה שמואל דעת תורה, ומקומה במציאות המודרנית 1:30 am הרבנית בילי רבנשטיין )פיזם( מדרשת או"ת לינדנבאום - ירושלים דורשים במעשה מרכבה

2:00 am Aliza Goldberg Midreshet Lindenbaum – America Latina Yo soy para mi amado y mi amado es para mi 2:00 am הרב אודי אברמוביץ' מדרשת או"ת לינדנבאום – לוד מעמדו ההלכתי של 'פשט' הפסוק

2:30 am תמר נוימן מדרשה תיכונית אור תורה השיר הפשוט של הלחם 2:30 am  ,הרב אוריאל זרצקי רב בקהילה היהודית בוורשה, פולין
שליח שטראוס - עמיאל עשרת הדברות והכנה למתן תורה

3:00 am הרב חיים נבון מדרשת או"ת לינדנבאום – ירושלים התורה נמשלה למים 3:00 am יונת למברגר אולפנת אור תורה אוריה גלגולה של מצות ביכורים

3:30 am  ,הרב איתמר גרינבלום  עוזר רב בדרבן, דרום אפריקה
שליח שטראוס-עמיאל חג השבועות: חג מתן תורה או מעמד הר סיני? 3:30 am Rabbi Jair Melchior Chief Rabbi of Denmark, Straus-Amiel Who Really Wants Life's Potion?

4:00 am רננה שפירא מדרשת או"ת לינדנבאום – לוד תורה חדשה מאתי תצא 4:00 am נעמה פרנקל מדרשת או"ת לינדנבאום - לוד תורה - וחוט של חסד שזור בה

4:30 am מירי וסטרייך מדרשת או"ת לינדנבאום – לוד ותלכי בשדה, ותלכי בו כהלך התם:
על מוטיבים של שדה וגורן במגילת רות בפרט ובתנ"ך בכלל

4:30 am הרב חיים וידאל ישיבת אור תורה מטיבתא כרמיאל פנים בפנים דיבר ה' עמכם

5:00 am הרב עוזיאל לויאן רב העיר גטבורג, שוודיה, שליח שטראוס-עמיאל 'הגיגית': למה בכפייה, למה? 5:00 am איתיאל גולד אולפנת אור תורה נווה חנה חרדה או ברית? החוויה הנפשית של העם במעמד הר סיני

5:30 am הרב ד"ר רונן בן דוד אולפנת אור תורה נווה חנה ונתן לנו תורת אמת: על מקומה של התורה בעולם נטול אמת 5:30 am קובי פסל יחד - זהות יהודית בקהילה לא מוותר על החלום: עיון במגילת רות

6:00 am )הרב ברוך גיגי מדרשת או"ת לינדנבאום - ירושלים )ראש ישיבת הר עציון כל ישראל ערבים זה בזה 6:00 am Eliezer Shargorodsky OTS Amiel BaKehila De Sion à Jérusalem - sionisme 2.0

6:30 am הרב מנשה וינר ישיבת אור תורה מטיבתא כרמיאל חג הקציר?! 6:30 am הרב רועי צמיר מדרשת או"ת לינדנבאום - לוד על שמות ועל זהות

7:00 am  Rabbi Yoni Rosensweig Midreshet Lindenbaum Sanctifying the Mundane - 
How Precisely Do We Go About Doing That? 7:00 am הרב אביה הכהן מדרשת או"ת לינדנבאום - ירושלים מה עומד מאחורי מגילת רות? 

7:30 am Rabbi Menachem Leibtag Midreshet Lindenbaum Why (and How( the Ten Commandments are 
Repeated in Sefer Devarim 7:30 am Раввин Йеуда Пушкин Штуттгарт, Германия 

Штраус-Амиель Может ли человек превратиться в ангела?

8:00 am הרב אביע"ד סנדרס מדרשת או"ת לינדנבאום – ירושלים בין גבינת גויים למתן תורה 8:00 am הרב שאול וידר מדרשת או"ת לינדנבאום - ירושלים מה מפחיד במתן תורה? 

8:30 am הרב ד"ר יהודה אלטשולר מדרשת או"ת לינדנבאום – לוד ברכת התורה 8:30 am  פנינה עומר יד לאישה – מרכז לשחרור עגונות
ומסורבות גט ע"ש גולדברג היבטים מגדריים במגילת רות

9:00 am הרב ראובן הכהן אוריה תיכון אור תורה דרך אבות האם התורה והמצוות ישתנו לעתיד לבוא? 9:00 am הרב שלמה בראון מדרשת או"ת לינדנבאום – ירושלים חג השבועות: חג הקציר או חג מתן תורה? 

9:30 am הרב יוני הולנדר תיכון אור תורה דרך אבות חופש הבחירה אל מול 'כפה עליהם הר כגיגית': 
עיונים במשנתו של הרב אליעזר נחום רבינוביץ' זצ"ל

9:30 am Rabbanit Dena Freundlich Midreshet Lindenbaum Is Ruth Really a Role Model?

10:00 am הרב יוסי פרומן ישיבת ההסדר אור תורה מחנים ע"ש ברן חופש וקנאות: הגילויים השונים של הקב"ה במעמד הר סיני 10:00 am Rabbi David Brofsky Midreshet Lindenbaum Contemporary Conversion Challenges in the State of Israel

10:30 am עתירת גרנביץ' מכון למנהיגות הלכתית ע"ש סוזי ברדפילד כשמו כן הוא? מתן תורה, ביכורים או שבועות? 10:30 am Rabbanit Sally Mayer Midreshet Lindenbaum Ruthless: Kindness Rebuilds the World

11:00 am הרב שוקי רייך מדרשת או"ת לינדנבאום – ירושלים כפייה במצוות 11:00 am Rabbanit Nomi Berman Midreshet Lindenbaum The Sights and Sounds of Matan Torah

11:30 am הרב ד"ר ליאור קמינצקי תיכון אור תורה דרך אבות מוסיקה יהודית: היש חיה כזו?! 11:30 am הרב שי נוה יחד - זהות יהודית בקהילה על הסוד של עשרת הדברות

12:00 am Rabino Eliahu y Rabbanit Renana Birnbaum 
Machon Straus-Amiel y Machon Claudia Cohen 

Dilemas e identidad judía de conversos desde la entrega 
de la Torá hasta los días de corona virus 12:00 am הרב אהד טהרלב מדרשת או"ת לינדנבאום – ירושלים :קבלת התורה

מדוע משה רבנו מתחפש לאברהם אבינו כדי לקבל את התורה

12:30 am Sabrina Burger OTS Amiel BaKehila Fortaleciendo familias en la cuarentena 12:30 am הרבנית מוריה תעסן מיכאלי מכון למנהיגות הלכתית ע"ש סוזי ברדפילד שבועות: על מתן תורה, חקלאות ומקדש

1:00 pm נשיאי הרשת בעבר ובהווה – הרב ד"ר שלמה ריסקין והרב ד"ר כתריאל ברנדר משוחחים על 'תלמוד תורה בזמן הזה, מהו?' בהנחיית אביחי פואה, מטה אור תורה סטון

1:30 pm יהודה שטאובר הנהלת אור תורה סטון 'בתורת ה' חפצו... פריו יתן בעתו... וכל אשר יעשה יצליח' 1:30 pm הרב פרופ' דניאל אפשטיין מדרשת או"ת לינדנבאום – ירושלים הסתרת פניך הייתי נבהל

2:00 pm הרב ד"ר כתריאל ברנדר נשיא הרשת וראש המוסדות מפורים ועד שבועות: 
תהליך הגאולה בתקופת משבר הקורונה

2:00 pm הרב שראל רוזנבלט ישיבת ההסדר אור תורה מחנים ע"ש ברן :שמחה של מצווה, מצווה של שמחה
)ישעיהו ליבוביץ', הרב'ה מסוכטשוב והרב אשכנזי )מניטו

2:30 pm הרב בראון דסברג אולפנת אור תורה אוריה האם מרכבת ה' יכולה לעשות סיבוב פרסה? 2:30 pm הרב עדיאל כהן מדרשת או"ת לינדנבאום – ירושלים עיון בהלכות תלמוד תורה לרמב"ם

3:00 pm הרב שלמה וולפיש ישיבת ההסדר אור תורה מחנים ע"ש ברן יחסו של ר' נחמן לגיור 3:00 pm הרבנית חמוטל שובל מכון למנהיגות הלכתית ע"ש סוזי ברדפילד מה בין רות המואביה לאסתר המלכה?

3:30 pm צוריאל אסף יחד - זהות יהודית בקהילה pm 3:30 כשר' נחמן וקפקא מקבלים תורה חדשה Rabbanit Rachel Leshaw Midreshet Lindenbaum  The Hidden Halachic Subtext of Megillat Ruth

4:00 pm Rabbi Yitzchak Blau Midreshet Lindenbaum Making the Torah Your Torah 4:00 pm טל נוימן מדרשה תיכונית אור תורה התורה כאהובה

4:30 pm Rabbanit Yaffa Aranoff Susi Bradfield Women's Institute
of Halakhic Leadership (WIHL( Matan Torah: Immediate or Mediated? 4:30 pm הרב צוריאל מאיר ישיבת אור תורה מטיבתא כרמיאל מתן תורה ומשמעותו בתורת הרב מניטו

5:00 pm Rabbi Daniel Epstein Rabbi, Cockfosters & N Southgate United 
Synagogue, London, Straus-Amiel

History of Kaddish and its Place in our Zoom Experience 
(or not...( 5:00 pm הרבנית רחל וכטפוגל מדרשה תיכונית אור תורה "פנים בפנים דיבר ה' עימנו בהר"

5:30 pm Rabbi Ari Silbermann Rav-Shaliach for Mizrachi UK, 
Manchester, Straus-Amiel

From Field to Home: Metaphors and Meaning in 
Megillat Ruth 5:30 pm יובל פרג'ון בית מדרש תיכוני אור תורה אריאל קריאי מועד: תיקון ליל שבועות בקהילת יוצאי ג'רבה

6:00 pm Avi Ganz Brodsky Yeshivat Darkaynu ‘k'ish echad b'lev echad’ ...How Differences Unite Us 6:00 pm הרב נחמיה קרקובר אולפנת אור תורה נווה חנה השטן מחפש את התורה

6:30 pm הרב שלמה וילק ישיבת ההסדר אור תורה מחנים ע"ש ברן כשר' נחמן פוגש את אפלטון 6:30 pm הרבנית דבורה עברון מכון למנהיגות הלכתית ע"ש סוזי ברדפילד סוף מעשה במחשבה תחילה: דרכו של בועז אל הגאולה

7:00 pm הרב אוריה דור ישיבה תיכונית אור תורה נווה שמואל האם מותר לסנן תלמידים בלימוד תורה? 7:00 pm הרב אהוביה גורן ישיבת ההסדר אור תורה מחנים ע"ש ברן תורה וכל באי עולם

7:30 pm הרב עמנואל הרוניאן ישיבה תיכונית אור תורה נווה שמואל התמסרות אל התורה והתפתחות אישית: במשנת הרב קוק והרב חרל"פ 7:30 pm סמדר שלום אולפנת אור תורה נווה חנה מי ראוי לרעות צאן קדושים? עיון ביחזקאל ל"ד

8:00 pm President and Rosh HaYeshiva Rabbi Dr. Kenneth Brander and OTS Founder and Rosh HaYeshiva Rabbi Dr. Shlomo Riskin: "What is the Purpose of Torah Study in Modern Times?" moderated by OTS Board Member Alissa Fried Harbater

8:30 pm הרב אברהם סתיו ישיבת ההסדר אור תורה מחנים ע"ש ברן כמה זמן ביום צריך ללמוד תורה? 8:30 pm הרב ברוך קהת ישיבת ההסדר אור תורה מחנים ע"ש ברן ?מהו 'העומר' ומה זה אומר על חג השבועות

9:00 pm Rabbi Dr. Kenneth Brander 
President and Rosh HaYeshiva, Ohr Torah Stone

From Purim to Shavuot: The Eternal Redemptive March 
of the Jewish People in a Corona Age 9:00 pm Rabbi Shay Froindlech Rabino del c.c.Ramat Shalom, 

kehile Ashkenazi de México, Straus-Amiel El camino a la felicidad

9:30 pm הרב בעז פש כולל תורת יוסף pm 9:30 'ליליא דכלה, או ליליא דשושביניה דכלה: משמעות תיקון ליל שבועות' Rabino Nir Koren Comunidad Judía del Ecuador, Straus-Amiel Meguilat Orpá, mundos paralelos

10:00 pm הרב יגאל חבשוש בית מדרש תיכוני אור תורה אריאל אשר בחר בנו מכל העמים 10:00 pm Rabbi Yehoshua C. Grunstein Straus-Amiel & Beren-Amiel 
Emissary Training and Placement Programs Does the Torah Change After All?

10:30 pm הרב דוד בן זזון מדרשת או"ת לינדנבאום - לוד pm 10:30 עשרת הדיברות הרב רפי אוסטרוף אולפנת אור תורה נווה חנה פרשת גיור האח והאחות בהלכה: לכבוד חג הגרים

11:00 pm הרב ד"ר מיכאל בן אדמון  תכנית מערבא להכשרת רבנים לקהילות ספרדיות התורה שלפני התורה: עיון במשנתו של הרב אליהו בן אמוזג 11:00 pm צרנט וורקו יחד - זהות יהודית בקהילה החסידה בתורה ובמגילת רות

11:30 pm Rabbi Johnny Solomon Midreshet Lindenbaum "I am just a melamed” - Reflections on Teaching Torah 
from Rav Soloveitchik zt’’l 11:30 pm הרב איתיאל אורון מדרשת או"ת לינדנבאום – ירושלים לא ניתנה תורה למלאכי השרת

12:00 pm  David Nekrutman Hertog Center for
 Jewish-Christian Understanding & Cooperation

 The Connection Between Rachel and Leah
and the Book of Ruth 12:00 pm הרב צבי קורן מדרשת או"ת לינדנבאום – ירושלים לא תחמוד: חובת הלב או חובת האיברים?

12:30 pm הרב נתנאל לדרברג ישיבת אור תורה מטיבתא כרמיאל חג השבועה והברית 12:30 pm הרב דן האוזר מדרשת או"ת לינדנבאום – ירושלים מתן תורה בחסידות


