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יום שלישי כ"ה אדר תשפ''א 09/03/2021
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שיעורים בעברית

עניני שלום בית
מס' תיקיה 81523

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

נשים בתור 1

היסודות של הבית

יום שלישי י"ח 30/10/07 01:12:00

חשון תשס"ח

1138877

תנאים להשראת 2

השכינה

יום שלישי כ"ה 06/11/07 01:11:05

חשון תשס"ח

1138878

יום שלישי ג' 13/11/07 01:21:32השמח בחלקו3

כסלו תשס"ח

1138879

התנאי השני 4

להשראת 

השכינה-הכרת 

הטוב

יום שלישי י' 20/11/07 01:01:21

כסלו תשס"ח

1138880

ואהבת לרעך 5

כמוך

יום שלישי י"ז 27/11/07 01:22:22

כסלו תשס"ח

1138881

יום שלישי ט' 18/12/07 01:09:23לדאוג לעצמינו6

טבת תשס"ח

1138882

יום שלישי ט"ז 25/12/07 01:16:18לדאוג לעצמינו7

טבת תשס"ח

1138883

תורה-הקשר שלנו 8

עם הקדוש ברוך 

הוא

יום שלישי כ"ג 01/01/08 01:15:57

טבת תשס"ח

1138884

יום שלישי א' 08/01/08 01:06:45תפילה, שפע., הודיהתקשורת - תפילה9

שבט תשס"ח

1138885

לנשים היקרות המבקשות את דבר השם!

 מתכבדים אנו להגיש בפניכן מפתח מפורט ומסודר 
לשיעורים הנפלאים והמבוקשים של הרבנית נוישטט תחי' 

 הצורך להוצאת החוברת נבע מבקשות רבות שקיבלנו, למצוא דרך 
 שתקל על המאזינות למצוא ולאתר שיעור או שיחה מסויימת 
 מתוך ים השיעורים המצויים במאגרי הארגון של קול הלשון, 

 קושי הקיים בעיקר למשתמשים הטלפוניים, 
כאשר חוברת זו תסייע להתמצאות קלה בין השיעורים.

 תקוותנו ותפילתנו שמפתח זה יקל על הנשים היקרות למצוא את מבוקשן, 
 ליהנות מההרצאות המחכימות, להתעורר מדברי החיזוק והמוסר 

 ולקחת כלים לחיים רוחניים עשירים ומלאים שיחזקו את העמודים 
עליהם מושתת הבית היהודי ובזכות נשים צדקניות ניגאל.

 בברכת התורה
הנהלת קול הלשון
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

מצוות, ביקורת, הלכה, תקשורת - מצוות10

שמחה, נרות שבת., עידוד

יום שלישי ח' 15/01/08 00:59:12

שבט תשס"ח

1138886

איך יוצרים קשר 11

וחיבור טוב

כוח הדיבור, מחשבה, 

הקשבה, קנאה

יום שלישי ט"ו 22/01/08 01:06:59

שבט תשס"ח

1138887

תקשורת - 12

משנכנס אדר 

מרבים בשמחה

זיווג, עמלק, אדר, שוני, 

מידות

יום שלישי כ"ט 05/02/08 01:17:45

שבט תשס"ח

1138888

 יציאת מצרים, אמונה, מעבדות לחירות13

ביעור חמץ, עמלק, פסח, 

גלות

יום שלישי כ"ה 01/04/08 01:26:56

אדר ב תשס"ח

1138889

קידושין, אחדות, יהודי, כבוד במשפחה14

ספירת העומר, כבוד

יום שלישי ח' 13/05/08 00:59:44

אייר תשס"ח

1138890

שיויון, מנטליות, כבוד, לכבד את הבעל15

הדרכת כלה

יום שלישי ט"ו 20/05/08 01:22:03

אייר תשס"ח

1138891

הכנה לחג מתן 16

תורה

חופה., משיח, קבלת התורה, 

נעשה ונשמע, ברית נישואין

יום שלישי כ"ב 27/05/08 01:12:22

אייר תשס"ח

1138892

עידוד, רצון, כבוד, הערכה בטח בו לב בעלה17

עצמית

יום שלישי ז' סיון 10/06/08 01:03:42

תשס"ח

1138893

לחזק את עצמינו 18

בבית

יום שלישי י"ד 17/06/08 01:27:29

סיון תשס"ח

1138894

אהבה על פי 19

התורה

נתינה, איכפתיות, הערכה., 

אהבה

יום שלישי כ"א 24/06/08 01:07:56

סיון תשס"ח

1138895

לימוד תורה, מוסכמות, כלי רבי עקיבא ורחל20

קיבול, דרך ארץ, צניעות

יום שלישי כ"ח 01/07/08 01:35:48

סיון תשס"ח

1138896

תקשורת וליבון 21

קונפליקטים

מחמאה, הקשבה, חינוך, 

ביקורת

יום שלישי י"ב 15/07/08 01:12:54

תמוז תשס"ח

1138897

ויכוח, עידוד, מחמאה, ביקורת בונה22

הכנעה, ביקורת 

יום שלישי י"ט 22/07/08 01:11:00

תמוז תשס"ח

1138898

איך לנצל את ימי 23

בין המצרים

משיח, שנאת חינם, בית 

מקדש, תשעה באב, גלות, 

חורבן, אהבת חינם

יום שלישי כ"ו 29/07/08 01:06:25

תמוז תשס"ח

1138899

הכנה לראש 24

השנה

צניעות, קידוש ה', אלול, 

מלכות, אחריות

יום שלישי ט' 09/09/08 01:16:51

אלול תשס"ח

1138900

גלות וגאולה, רצונות, חנוכה-לוותר25

תפילה, פנימיות, שמן זית, 

נרות חנוכה

שבת ב' כסלו 29/11/08 01:03:39

תשס"ט

1138901

ראש חודש, קידוש לבנה', נרי בידך26

צניעות, כניעה, פנימיות

שבת ט"ז כסלו 13/12/08 01:08:21

תשס"ט

1138902

תקשורת-חכמת 27

נשים

 שנאת חינם, כעס, מחמאה, 

הידברות, הקשבה

שבת כ"ג כסלו 20/12/08 01:31:24

תשס"ט

1138903

ערב שבועות-28

חינוך ושלום בית

יום רביעי ב' סיון 08/06/16 01:13:16

תשע"ו

1138904

עניני שלום בית, תקשורת
מס' תיקיה 81524

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

לצאת ולהשתחרר 1

מהילדות

שינויים, הערכה, מחשבה 

חיובית, מחשבה

יום שני ג' חשון 31/10/11 01:08:49

תשע"ב

1138905
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

 שתיקה , אמונה, קנאה, רחל אמנו2

מחשבה

יום שני י' חשון 07/11/11 01:12:11

תשע"ב

1138906

יום שני י"ז חשון 14/11/11 01:15:43רצונות, עידוד, כבוד, חברהערך עצמי3

תשע"ב

1138907

 שלום, כבוד, ערך עצמי, איך להתבטא נכון4

יחודיות

יום שני כ"ד חשון 21/11/11 01:17:36

תשע"ב

1138908

תקשורת ואהבת 5

לרעך כמוך

 קבלה, אהבה, עידוד, 

הערכה

יום שני ב' כסלו 28/11/11 01:07:44

תשע"ב

1138909

תקשורת -בשבילי 6

נברא העולם

 נתינה, שלום, אמונה, דור 

המדבר.

יום שני ט' כסלו 05/12/11 01:10:18

תשע"ב

1138910

תקשורת - חנוכה 7

לתת לשני

 נר שבת, שמן זית, גלות, 

נרות

יום שני כ"ג כסלו 19/12/11 01:09:41

תשע"ב

1138911

09 תקשורת חדש-8

להעריך ולכבד 

את השני

כבוד, אהבה, עבודת ה', 

צניעות

יום שלישי כ' 21/01/14 00:58:03

שבט תשע"ד

1138912

10 תקשורת חדש-9

מכובדות עצמית

הסתר פנים, יעוד, נשמה, 

כבוד

יום שלישי כ"ז 28/01/14 01:08:03

שבט תשע"ד

1138913

11 תקשורת חדש-10

ערך עצמי

שמחה, מצוות, הערכה 

עצמית., עמלק

יום שלישי ד' 04/02/14 00:59:04

אדר תשע"ד

1138914

12 תקשורת חדש-11

אהבה

 הקשבה, שלום, אהבה, 

מחמאה

יום שלישי י"א 11/02/14 01:02:22

אדר תשע"ד

1138915

13 תקשורת חדש-12

נתינה וקבלה

 נתניה, ענווה, הכנעה, 

מחמאה, תפילה

יום שלישי י"ח 18/02/14 01:03:04

אדר תשע"ד

1138916

14 תקשורת חדש-13

להתנהג בכנות 

עם אנשים

 הזדהות, צניעות, חולשה, 

שיויון.

יום שלישי כ"ה 25/02/14 00:59:47

אדר תשע"ד

1138917

15 תקשורת חדש-14

הדומה מאחד

מסירות נפש, משיח, איחוד., 

בחירה חופשית

יום שלישי ב' 04/03/14 00:58:33

אדר ב תשע"ד

1138918

16 תקשורת 15

חדש-החיוך מקרב 

לבבות

שמח בחלקו, חיוך, לימוד 

זכות, שמחה, מילים

יום שלישי ט' 11/03/14 01:05:34

אדר ב תשע"ד

1138919

עניני שלום בית, תורת הבית
מס' תיקיה 81525

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

יום שלישי ד' 12/10/10 101:14:27 הקדמה1

חשון תשע"א

1138920

יום שלישי י"א 19/10/10 201:12:37 זיווג משמים2

חשון תשע"א

1138921

3 תנאי ראשון 3

להשראת 

השכינה-למצוא 

את הטוב בפנים

יום שלישי י"ח 26/10/10 01:07:19

חשון תשע"א

1138922

4 למלא את 4

עצמינו 

יום שלישי כ"ה 02/11/10 01:21:25

חשון תשע"א

1138923

יום שלישי ב' 09/11/10 500:54:51 קנאה5

כסלו תשע"א

1138924

יום שלישי ט' 16/11/10 601:13:13 השמח בחלקו6

כסלו תשע"א

1138925
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

7 להשתמש 7

בכשרונות שלנו

יום שלישי ט"ז 23/11/10 01:17:06

כסלו תשע"א

1138926

-8שלום בית-8

חנוכה

חנוכה, שמן זית, נרות 

שבת., תרבות יוון, גלויות

יום שלישי כ"ג 30/11/10 01:14:15

כסלו תשע"א

1138927

9 התנאי השני 9

להשראת 

השכינה-ויקחו לי 

תרומה

הודיה, סיפור, משכן, 

צניעות, תרומה

יום שלישי ז' 14/12/10 01:12:41

טבת תשע"א

1138928

-10תורת הבית-10

ואהבת לרעך 

כמוך

הכרת הטוב, חסד, נתינה, 

גאולה.

יום שלישי י"ד 21/12/10 01:10:06

טבת תשע"א

1138929

 תפקיד, תזונה, בריאות, 11 כח לתת11

גוף, נפש

יום שלישי כ"א 28/12/10 01:13:01

טבת תשע"א

1138930

יום שלישי כ"ח 04/01/11 01:22:10 שינה, כליות, כבד, שתיה12 שתיה ושינה12

טבת תשע"א

1138931

 הבנה, בריאות, תפילה., 13 לימוד התורה13

תזונה, תורה

יום שלישי ו' 11/01/11 01:16:40

שבט תשע"א

1138932

ילדים, סיפור, תפילה, 14 תפילה14

שותפות, דיבור., אמונה

יום שלישי י"ג 18/01/11 01:22:59

שבט תשע"א

1138933

יום שלישי כ' 25/01/11 01:08:15מצוה, חינוך., שמחה, גן עדן15 מצוות15

שבט תשע"א

1138934

16 תנאי שלישי 16

להשראת 

השכינה-שמחה 

בהדלקת נרות

 שמחה, מצוה, נר שבת, 

השתדלות

יום שלישי כ"ז 01/02/11 01:13:59

שבט תשע"א

1138935

 דמיון, שמחה, דיבור, 17 שמחה17

נישואין., תקשורת

יום שלישי ד' 08/02/11 01:13:35

אדר תשע"א

1138936

 הקשבה, כוח הדיבור, 18 הקשבה18

שמיעה., רגישות

יום שלישי י"א 15/02/11 01:21:31

אדר תשע"א

1138937

 פרגון, קנאה, עין טובה, 19 ראיה19

מחשבה., עיו הרע

יום שלישי י"ח 22/02/11 01:12:24

אדר תשע"א

1138938

יום שלישי כ"ה 01/03/11 01:20:14מחשבה, כבוד, חינוך, נשמה20 כח המחשבה20

אדר תשע"א

1138939

21 יציאה מעבדות 21

לחירות

גלות וגאולה, עבדות וחרות, 

פסח., חמץ ומצה

יום שישי ד' ניסן 08/04/11 00:56:36

תשע"א

1138940

22 תקשורת עם 22

עצמי

 שותפות, נתינה וקבלה, 

חברה, צניעות

יום שלישי י"ג 17/05/11 01:12:23

אייר תשע"א

1138941

23 איך להזמין 23

מהבעל התנהגות 

רגישה

תמיכה, עידוד, ביקורת, 

רגשות.

יום שלישי כ' 24/05/11 01:10:25

אייר תשע"א

1138942

24 איך נזכה 24

לשמוח בתורה

דרך ארץ, מתן תורה, 

צניעות, תורה, ביקורת.

יום רביעי כ"ח 01/06/11 01:13:44

אייר תשע"א

1138943

25 איך לגרום 25

לביטחון ואמון 

בקשר

 נישואין, שלושה רגלים, 

כבוד

יום שלישי י"ב 14/06/11 01:09:46

סיון תשע"א

1138944

 מחשבה, דיבור, חוכמת 26 הכח של מילה26

נשים, אמונה

יום שלישי י"ט 21/06/11 01:19:13

סיון תשע"א

1138945

-27תורת הבית-27

כבוד

יום שלישי כ"ו 28/06/11 01:21:02כבוד, שבת, עידוד, הערכה.

סיון תשע"א

1138946
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עניני שלום בית, עבודת המידות
מס' תיקיה 81526

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

חשון תשסט שלום 1

בית מידות1 

שבת ט"ז כסלו 13/12/08 01:09:06

תשס"ט

1138947

חשון תשסט בנין 2

הבית עם מידות 2 

-עזר כנגדו

אמון, עבודת המידות, 

מידות, יצר הרע, אישה, 

כבוד., זוג

שבת ט"ז כסלו 13/12/08 01:11:29

תשס"ט

1138948

חשון תשסט בנין 3

הבית עם מידות 

כח במחשבה 

חיובית 3 

מחשבה, דיבור, הבנה, 

הקשבה, ראיה

שבת ט"ז כסלו 13/12/08 01:03:47

תשס"ט

1138949

כח חשון תשסט 4

מידות דרך שלום 

בית -מחשבה 

חיובית 4 

אמון, מחשבה חיובית, 

עבודת המידות., דמיון 

מודרך

שבת ט"ז כסלו 13/12/08 01:07:39

תשס"ט

1138950

תשסט ו כסלו 5

מידות בבית-

חשיבה חיובית 

ביום יום

אמונה ובטחון, גלות 

וגאולה., שמירת הלשון, 

גאולה

שבת ט"ז כסלו 13/12/08 01:02:22

תשס"ט

1138951

7 בנין הבית עם 6

עבודת המידות 

וחנוכה

 שמן זית, נר שבת, זאת 

חנוכה, רצונות, תפילה

יום רביעי כ' 17/12/08 01:03:35

כסלו תשס"ט

1138952

8 בנין הבית עם 7

עבודת המידות-

ואהבת לרעך 

כמוך

ראש חודש, חטא העגל, 

משבן שכינה, מראה

יום רביעי ד' טבת 31/12/08 01:07:42

תשס"ט

1138953

9 בנין הבית עם 8

עבודת המידות-

תפילה

 מחמאה., תקשורת, 

הקשבה, שנאת חינם, 

הידברות

יום רביעי י"א 07/01/09 01:31:29

טבת תשס"ט

1138954

10 בנין הבית עם 9

עבודת המידות-

ביקורת 

 שותפות, אחריות., הקשבה, 

הכרת הטוב

יום שלישי י"ז 13/01/09 01:03:42

טבת תשס"ט

1138955

11 בנין הבית עם 10

עבודת המידות-

איך אומרים 

ביקורת

 חוצפה, שלום בית, כעס, 

ביקורת

יום רביעי כ"ה 21/01/09 01:15:44

טבת תשס"ט

1138956

12 בנין הבית עם 11

עבודת המידות-

ביקורת

דיבור, ביקורת, הרפיה, כף 

זכות.

יום רביעי ג' שבט 28/01/09 01:16:10

תשס"ט

1138957

עניני שלום בית, שלוה בארמנותיך
מס' תיקיה 81527

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

01 שלוה 1

בארמנותיך-

שמחה

 אהבה, משכן ה', עמלק, 

שמחה

יום שלישי ד' 04/02/14 01:09:03

אדר תשע"ד

1138958
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

02 שלוה 2

בארמנותיך-איזהו 

מכובד המכבד 

את הבריות

יום שלישי י"א 11/02/14 01:23:38

אדר תשע"ד

1138959

03 שלוה 3

בארמנותיך-בטח 

בה לב בעלה

עידוד, חינוך, תפילה, כבוד, 

הלכה, כבוד והערכה, עם 

סגולה, חטא חוה, בדידות, 

נס פורים, הערכה, תפילה.

יום שלישי י"ח 18/02/14 01:20:16

אדר תשע"ד

1138960

04 שלוה 4

בארמנותיך-אהבה

 תמיכה, הערכה., אהבה, 

חינוך

יום רביעי כ"ו 26/02/14 01:16:33

אדר תשע"ד

1138961

עניני שלום בית, כוחות לבניין הבית
מס' תיקיה 81528

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

01 תורת הבית 1

חדש-שעשני 

כרצונו

יום שלישי י"א 04/11/14 01:00:04

חשון תשע"ה

1138962

02 תורת הבית 2

חדש-יראת שמים

יום שלישי י"ח 11/11/14 01:05:50

חשון תשע"ה

1138963

03 תורת הבית 3

חדש-אהבה

יום שלישי כ"ה 18/11/14 00:40:43

חשון תשע"ה

1138964

04 תורת הבית 4

חדש-כבוד לבעל

יום שלישי י' 02/12/14 01:10:34

כסלו תשע"ה

1138965

05 תורת הבית 5

חדש-חשיבה 

חיובית

יום שלישי י"ז 09/12/14 00:56:54

כסלו תשע"ה

1138966

06 תורת הבית-כח 6

הדיבור

יום שלישי ח' 30/12/14 01:03:12

טבת תשע"ה

1138967

07 תורת הבית-7

כבוד עצמי

יום שלישי ט"ו 06/01/15 00:47:49

טבת תשע"ה

1138968

08 תורת הבית-8

תפקיד האישה

יום שלישי כ"ט 20/01/15 00:46:00

טבת תשע"ה

1138969

09 תורת הבית-9

לדאוג לבריאות-

האוכל

יום שלישי ז' 27/01/15 01:01:26

שבט תשע"ה

1138970

10 תורת הבית-10

הצנע לכת

יום שלישי כ"ח 17/02/15 01:07:12

שבט תשע"ה

1138971

אשת חיל בעברית

אשת חיל, שיעורים משנת תשס''ז
מס' תיקיה 81534

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1T01EishesChayil01:18:40 14/02/071139050יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז

1139051יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז14/02/07 01:10:49הכח של נשים2

3T03EishesChayil01:11:00 14/02/071139052יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז

1139053יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז14/02/07 01:12:44אות ג-גמלתהו טוב4

5T03SHIDDUCHIM01:02:39 14/02/071139054יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139055יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז14/02/07 00:45:49ותעש בחפץ כפיה6

7T04SHIDDUCHIM00:54:25 14/02/071139056יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז

1139057יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז14/02/07 01:00:57אות ז-זממה שדה ותקחהו8

9T09EishesChayil00:58:56 14/02/071139058יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז

10T10EishesChayil01:04:23 14/02/071139059יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז

אות ט-טעמה כי טוב 11

סחרה

1139060יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז14/02/07 01:08:46

המשך אות ט-לא יכבה 12

בלילה נרה

1139061יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז14/02/07 01:01:17

1139062יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז14/02/07 00:57:53אות י-ידיה שלחה בכישור13

אות ל-לא תירא לביתה 14

משלג

1139063יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז14/02/07 01:06:33

משנכנס אדר מרבים 15

בשמחה

1139064יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז14/02/07 00:36:03

1139065יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז14/02/07 00:55:56ותשחק ליום אחרון16

1139066יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז14/02/07 01:00:45אות פ-פיה פתחה בחכמה17

1139067יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז14/02/07 01:03:11חכמה18

אשת חיל, שיעורים משנת תשס''ט
מס' תיקיה 81532

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139020יום שלישי י"א אייר תשס"ט05/05/09 01:21:20אות א1

1139021יום שלישי כ"ה אייר תשס"ט19/05/09 01:10:53אות ב2

1139022יום שלישי ג' סיון תשס"ט26/05/09 01:17:55אות ג3

1139023יום רביעי י"א סיון תשס"ט03/06/09 01:05:15אות ג-ד4

1139024יום רביעי י"ח סיון תשס"ט10/06/09 01:16:16אות ה-ו5

1139025יום שלישי כ"ד סיון תשס"ט16/06/09 01:17:26אות ו-ז6

1139026יום שלישי ז' כסלו תש"ע24/11/09 01:02:15אות ח7

לא יכבה בלילה נרה-8

חנוכה

1139027יום שלישי כ"א כסלו תש"ע08/12/09 00:59:17

1139028יום שלישי ה' טבת תש"ע22/12/09 01:08:14אות י9

1139029יום שלישי י"ב טבת תש"ע29/12/09 01:04:48אות כ10

1139030יום שלישי י"ט טבת תש"ע05/01/10 01:20:01שובבים11

1139031יום שלישי כ"ו טבת תש"ע12/01/10 00:57:49פרו ורבו12

1139032יום שלישי ד' שבט תש"ע19/01/10 01:03:55אות כ13

1139033יום שלישי י"ח שבט תש"ע02/02/10 01:15:39אות ל14

1139034יום שלישי כ"ה שבט תש"ע09/02/10 00:58:33אות מ15

איך להגיע לפורים אם 16

הכח של חודש אדר

1139035יום שלישי ב' אדר תש"ע16/02/10 01:07:19

1139036יום רביעי כ"ד אדר תש"ע10/03/10 01:13:19ניסן-פסח17

1139037יום רביעי ז' אייר תש"ע21/04/10 01:03:03מידות18

1139038יום רביעי י"ד אייר תש"ע28/04/10 01:05:20אות נ19

1139039יום רביעי כ"א אייר תש"ע05/05/10 01:14:24אות נ-ס20

1139040יום רביעי כ"ח אייר תש"ע12/05/10 01:00:32קבלת התורה21

1139041יום רביעי י"ג סיון תש"ע26/05/10 00:58:23אות ע22

1139042יום רביעי כ' סיון תש"ע02/06/10 00:56:23אות ע23
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139043יום רביעי כ"ז סיון תש"ע09/06/10 00:57:05אות ע24

1139044יום רביעי ד' תמוז תש"ע16/06/10 00:59:30אות פ25

1139045יום רביעי י"א תמוז תש"ע23/06/10 01:00:13אות צ26

1139046יום רביעי י"ח תמוז תש"ע30/06/10 01:18:10אות ק27

1139047יום רביעי כ"ה תמוז תש"ע07/07/10 00:51:00אות ר-ש28

1139048יום רביעי ג' אב תש"ע14/07/10 01:12:27אות ת29

אשת חיל, שיעורים משנת תשע''ב
מס' תיקיה 81531

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139002יום שלישי ד' חשון תשע"ב01/11/11 0100:54:09 אות ח1

1139003יום שלישי י"א חשון תשע"ב08/11/11 0201:14:50 אות ח-ט2

1139004יום שלישי י"ח חשון תשע"ב15/11/11 0301:16:11 אות ט3

1139005יום שלישי כ"ה חשון תשע"ב22/11/11 0401:13:53 אות י4

1139006יום שלישי ג' כסלו תשע"ב29/11/11 0500:34:45 אות כ5

1139007יום שלישי י' כסלו תשע"ב06/12/11 0601:15:51 אות כ6

1139008יום שלישי ח' טבת תשע"ב03/01/12 0701:10:17 עשרה בטבת7

1139009יום שלישי ט"ו טבת תשע"ב10/01/12 0801:10:13 שובבים8

01 אשת חיל אות ע כה 9

שבט 05-02-2013

1139010יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 01:18:20

02 אשת חיל אות ע ב 10

אדר 12-02-2013

1139011יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 01:16:36

03 אשת חיל אות פ ט 11

אדר 19-02-2013

1139012יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 01:15:27

04 אשת חיל אות פ כט 12

ניסן 09-04-2013

1139013יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 01:08:28

05 אשת חיל אות פ יג 13

אייר 23-04-2013

1139014יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 01:19:27

06 אשת חיל אות צ כ 14

אייר 30-04-2013

1139015יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 01:11:44

07 אשת חיל אות ק כז 15

אייר 07-05-2013

1139016יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 01:18:05

08 אשת חיל אות ר יט 16

סיון28-05-2013

1139017יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 01:13:43

09 אשת חיל אות ש כו 17

סיון 04-06-2013

1139018יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 01:10:12

10 אשת חיל אות ת ג 18

תמוז 11-06-2013

1139019יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 01:09:34

אשת חיל, העצמה של האשה, שיעורים משנת תשע''ו – תשע''ז
מס' תיקיה 81530

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1138972יום שלישי י"ד חשון תשע"ו27/10/15 01:06:09הקדמה1

1138973יום שלישי כ"א חשון תשע"ו03/11/15 01:10:20הקדמה2

1138974יום שלישי כ"ח חשון תשע"ו10/11/15 01:07:22רחוק מפנינים מכרה3

1138975יום שלישי ה' כסלו תשע"ו17/11/15 01:11:18האגו ואני4

1138976יום שלישי י"ב כסלו תשע"ו24/11/15 01:07:04אישה-עיקר הבית5
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

חשיבות וקשר לחנוכה-כח 6

לגדול ולהצליח

1138977יום שלישי י"ט כסלו תשע"ו01/12/15 01:08:52

בטח בה לב בעלה ושלל 7

לא יחסר

1138978יום שלישי ג' טבת תשע"ו15/12/15 01:00:34

1138979יום שלישי כ"ד טבת תשע"ו05/01/16 01:03:50אות ג8

1138980יום שלישי ב' שבט תשע"ו12/01/16 01:06:13כח האשה והתחזקות9

1138981יום שלישי ט' שבט תשע"ו19/01/16 00:49:56אות ד10

משנכנס אדר מרבין 11

בשמחה ואשת חיל

1138982יום שלישי ל' שבט תשע"ו09/02/16 01:16:16

הקושי וההשקעה בגידול 12

ילדים

1138983יום שלישי כ"א אדר תשע"ו01/03/16 01:04:35

1138984יום שלישי כ"ח אדר תשע"ו08/03/16 01:03:46אות ו13

1138985יום שלישי ה' אדר ב תשע"ו15/03/16 01:01:51הכנה לפורים14

1138986יום שלישי ט' אייר תשע"ו17/05/16 01:08:14אות ז15

1138987יום שלישי ט"ז אייר תשע"ו24/05/16 01:05:30אות ח16

1138988יום שלישי כ"ג אייר תשע"ו31/05/16 01:04:07אות ט17

1139049יום רביעי כ"ד אייר תשע"ו01/06/16 01:14:17דרך ארץ וצניעות18

1138989יום שלישי א' סיון תשע"ו07/06/16 01:07:52הכנה למתן תורה19

1138990יום שלישי ח' סיון תשע"ו14/06/16 01:05:38אות ט20

1138991יום שלישי ט"ו סיון תשע"ו21/06/16 01:06:49חיי הנישואין21

1138992יום שלישי ז' חשון תשע"ז08/11/16 01:01:12אות י-ידיה שילחה בכישור22

אות כ-כפה פרשה לעני 23

וידיה שלחה לאביון

1138993יום שלישי י"ד חשון תשע"ז15/11/16 01:13:31

המשך אות ל-אות 24

מ-מרבדים עשתה לה-

הופעה חיצונית ובבית

1138994יום שלישי כ"א חשון תשע"ז22/11/16 01:05:42

אות מ-מרבדים עשתה-25

אות נ-נודע בשערים 

בעלה בשבתה עם זקני 

ארץ-שערים פותחים

1138995יום שלישי כ"ח חשון תשע"ז29/11/16 01:06:17

1138996יום שלישי י"ג כסלו תשע"ז13/12/16 01:07:49המשך אות נ26

חנוכה-רוחניות בתוך 27

הגשמיות

1138997יום שלישי כ' כסלו תשע"ז20/12/16 01:10:18

1138998יום שלישי ה' טבת תשע"ז03/01/17 01:12:45אותיות ס-ע28

1138999יום שלישי י"ב טבת תשע"ז10/01/17 01:05:28אות ע-עוז והדר לבושה29

1139000יום שלישי י"ט טבת תשע"ז17/01/17 00:55:36אותיות ע-פ-צ30

1139001יום שלישי כ"ו טבת תשע"ז24/01/17 01:04:46שיעור אחרון בסדרה31

תפילה ואמונה
מס' תיקיה 81535

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139068יום רביעי ו' כסלו תשס"ט03/12/08 01:03:01הקדמה1

1139069יום רביעי י"ג כסלו תשס"ט10/12/08 01:06:20הודיה2

1139070יום רביעי כ' כסלו תשס"ט17/12/08 01:02:29שבח בקשה והודאה3

1139071יום רביעי ד' טבת תשס"ט31/12/08 01:06:37להקטין את עצמה4

1139072יום רביעי י"א טבת תשס"ט07/01/09 01:04:45שערים בתפילה-פתיחה5

1139073יום רביעי י"ח טבת תשס"ט14/01/09 01:03:22שערים בתפילה-פתיחה6
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139074יום רביעי כ"ה טבת תשס"ט21/01/09 01:06:21הודיה7

לבקש הכל מהקדוש ברוך 8

הוא

1139075יום רביעי ג' שבט תשס"ט28/01/09 01:04:19

1139076יום רביעי י' שבט תשס"ט04/02/09 01:00:55לשמור על פה נקי9

1139077יום רביעי י"ז שבט תשס"ט11/02/09 01:01:48ביצור-קריאה בעת צרה10

לסמוך לגמרי על הקדוש 11

ברוך הוא שיש לי מה 

לקבל

1139078יום רביעי כ"ד שבט תשס"ט18/02/09 01:08:12

1139079יום רביעי א' אדר תשס"ט25/02/09 01:15:45גדלות של יהודי12

1139080יום רביעי ח' אדר תשס"ט04/03/09 01:02:39פורים13

1139081יום שני כ"ז אדר תשס"ט23/03/09 01:18:58פסח-ניסים14

1139082יום ראשון ט' אייר תשס"ט03/05/09 01:13:22אל תטוש תורת אימך15

1139083יום ראשון ט"ז אייר תשס"ט10/05/09 01:10:34לג בעומר16

1139084יום ראשון א' סיון תשס"ט24/05/09 01:22:26ברכות התורה17

1139085יום ראשון ח' סיון תשס"ט31/05/09 01:26:23קבלת התורה18

1139086יום ראשון ט"ו סיון תשס"ט07/06/09 01:08:45תפילה מתוך מקום שבור19

שוועה-צעקה של בקשת 20

רחמים

1139087יום ראשון כ"ב סיון תשס"ט14/06/09 01:12:53

להכין את הגוף ולדאוג 21

לבריאות

1139088יום ראשון כ"ט סיון תשס"ט21/06/09 01:09:21

1139089יום ראשון ו' תמוז תשס"ט28/06/09 01:15:48אמונה בעת צרה22

1139090יום ראשון י"ג תמוז תשס"ט05/07/09 01:10:52צעקה וזעקה-בלי מילים23

1139091יום ראשון כ' תמוז תשס"ט12/07/09 01:09:39רינה24

1139092יום ראשון ה' אב תשס"ט26/07/09 01:18:16תשעת הימים25

1139093יום שלישי י"ב אלול תשס"ט01/09/09 01:18:13אלול-ימי רחמים ורצון26

1139094יום שלישי י"ט אלול תשס"ט08/09/09 00:25:25יום הדין27

1139095יום רביעי כ' אלול תשס"ט09/09/09 01:04:39תהי צדיק ואל תהי רשע28

1139096יום שלישי כ"ו אלול תשס"ט15/09/09 01:34:16חרטה29

1139097יום שלישי ל' חשון תש"ע17/11/09 01:01:41כסלו-אמונה30

אם וחמות
מס' תיקיה 81536

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1 קשה זיווגו של אדם 1

קריעת ים סוף

1139098יום חמישי י"ז אייר תשס"ח22/05/08 01:15:44

2 התועלת בנסיונות 2

החיים-מחשבה חיובית

1139099יום חמישי כ"ד אייר תשס"ח29/05/08 01:02:38

3 עבודת המידות-קבלה 3

בלי תנאי

1139100יום חמישי ב' סיון תשס"ח05/06/08 01:11:53

4 הביני את עצמך-איך 4

נותנים לילדים עצמאות

1139101יום חמישי ט' סיון תשס"ח12/06/08 01:00:05

1139102יום חמישי ט"ז סיון תשס"ח19/06/08 501:05:05 הגבלות5

כחה וכבודה
מס' תיקיה 81537

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139103יום חמישי ט' כסלו תש"ע26/11/09 101:02:58 תפקיד האישה1
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139104יום חמישי ט"ז כסלו תש"ע03/12/09 201:07:48 הרצון2

1139105יום חמישי כ"ג כסלו תש"ע10/12/09 301:03:42 לא יכבה בלילה נרה3

4 איך משנים דפוסי 4

מחשבה וחיים

1139106יום חמישי ז' טבת תש"ע24/12/09 01:16:55

1139107יום חמישי י"ד טבת תש"ע31/12/09 501:10:10 בשבילי נברא העולם5

1139108יום חמישי כ"א טבת תש"ע07/01/10 601:12:28 שובבים6

1139109יום חמישי כ"ח טבת תש"ע14/01/10 701:11:15 חכמת נשים7

1139110יום חמישי ו' שבט תש"ע21/01/10 801:10:08 גדלות האישה8

1139111יום חמישי י"ג שבט תש"ע28/01/10 901:05:16 טו בשבט9

1139112יום חמישי כ' שבט תש"ע04/02/10 1001:12:37 שבת קודש10

1139113יום חמישי כ"ז שבט תש"ע11/02/10 1101:19:33 שמחה11

1139114יום חמישי ד' אדר תש"ע18/02/10 1201:08:11 כבוד לזולת12

1139115יום חמישי י"ח אדר תש"ע04/03/10 1301:08:44 פסח13

15 מידות-לאהוב בלי 14

תנאי

1139116יום רביעי כ"א אייר תש"ע05/05/10 01:04:16

1139117יום רביעי כ"ח אייר תש"ע12/05/10 1601:01:50 אהבה מתוך כבוד15

1139118יום רביעי י"ג סיון תש"ע26/05/10 1701:06:01 כבוד לבעל16

18 התאמה שמאפשרת 17

אהבה

1139119יום רביעי כ' סיון תש"ע02/06/10 01:17:27

1139120יום רביעי כ"ז סיון תש"ע09/06/10 1900:54:30 איך מכבדים18

1139121יום רביעי ד' תמוז תש"ע16/06/10 2001:09:37 הערכה עצמית19

1139122יום חמישי י"ב תמוז תש"ע24/06/10 2100:51:22 פרטיות וצניעות20

1139123יום שלישי כ"ד תמוז תש"ע06/07/10 2201:10:39 להתמלא באהבה21

1139124יום שלישי ב' אב תש"ע13/07/10 2301:08:14 תשעה באב22

הכנה לשידוכים
מס' תיקיה 81538

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1T01EishesChayil01:24:55 14/02/071139125יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז

2T03EishesChayil00:58:52 14/02/071139126יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז

3T03SHIDDUCHIM01:16:21 14/02/071139127יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז

4T04SHIDDUCHIM01:20:19 14/02/071139128יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז

5T09EishesChayil01:29:48 14/02/071139129יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז

1139130יום שלישי כ"ו טבת תשע"ג08/01/13 00:47:38יום החופה לכלה ולאמא6

חינוך
מס' תיקיה 81539

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

2 עבודת החינוך 1

דרך מידות-חוצפה 

יסגי

יום ראשון י"ב 29/11/09 01:18:49

כסלו תש"ע

1139131

השכלה, הרגיל בנר, אור 3 חנוכה וחינוך2

התורה, שמן זית

יום שני כ' כסלו 07/12/09 01:16:17

תש"ע

1139132

4 איך מנחילים 3

אמונה

אין צור כאלוקנו, אמונה, 

בריאה ויצירה, המקיים נפש 

אחת

יום שני ד' טבת 21/12/09 01:16:01

תש"ע

1139133
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

5 כל יהודי כמו 4

אות בספר תורה

אותיות התורה, אמונה, 

בטחון, השגחה פרטית, 

נשמה

יום שני י"א טבת 28/12/09 01:21:24

תש"ע

1139134

נסיון, אמונה, מצרים, 6 אמונה5

צניעות, יופי, הולדה

יום שני י"ח טבת 04/01/10 01:20:02

תש"ע

1139135

חיזוק חיובי, צניעות, חכמת 7 חכמת נשים6

נשים

יום שני כ"ה טבת 11/01/10 01:12:26

תש"ע

1139136

8 מאיפה מתחילה 7

האחריות של 

חינוך

אמונה, נתינה, אהבה, הכרת 

הטוב

יום שני ג' שבט 18/01/10 01:15:07

תש"ע

1139137

9 טו בשבט-חיבור 8

לשורשים

אמונה, כי האדם עץ השדה, 

הכרת תודה, הענקה

יום שני י' שבט 25/01/10 01:10:30

תש"ע

1139138

10 איך גורמים 9

לילדים לשמוע 

ולקבל

הקשבה, הערכה, תשומת 

לב

יום שני י"ז שבט 01/02/10 01:15:53

תש"ע

1139139

11 איך לתת אמון 10

בילדים

חינוך, הכנעה, נסיונות, 

ענווה, אהבת ה', הכרת 

הטוב

יום שני כ"ד שבט 08/02/10 01:11:02

תש"ע

1139140

יום שני א' אדר 15/02/10 00:59:00חודש אדר, עמלק, שליחות12 פורים-שמחה11

תש"ע

1139141

13 איך מחנכים 12

ילדים לאהוב את 

ערב פסח

תפילה, יציאת מצרים, 

אמונה, הודיה, חמץ ומצה

יום שני כ"ב אדר 08/03/10 01:08:44

תש"ע

1139142

יום שני ה' אייר 19/04/10 1401:08:34 חינוך למידות13

תש"ע

1139143

יום שני י"ב אייר 26/04/10 1501:09:26 כבוד ואהבה14

תש"ע

1139144

נתינה, כיבוד הורים, אהבה, 16 אהבה 15

לדון לכף זכות

יום שני י"א סיון 24/05/10 01:09:40

תש"ע

1139145

יום שני י"ח סיון 31/05/10 1701:19:48 אהבה עם שכל16

תש"ע

1139146

18 אהבה מתוך 17

ידיעה

אהבת ה', ערך עצמי, 

עבודת המידות, כבוד עצמי

יום שני כ"ה סיון 07/06/10 01:14:30

תש"ע

1139147

כבוד עצמי, צניעות, הערכה 19 הערכה עצמית18

עצמית, עידוד

יום שני ב' תמוז 14/06/10 01:03:41

תש"ע

1139148

יראת חטא, בושה, חינוך, 20 עבודה עצמית19

כבוד, אמונה

יום שני ט' תמוז 21/06/10 01:15:52

תש"ע

1139149

21 לדבר עם 20

הילדים על 

אהבתינו אליהם

אהבה, חינוך, זמן איכות, 

הקשבה, רצון

יום שני ט"ז תמוז 28/06/10 01:06:34

תש"ע

1139150

יום שני כ"ג תמוז 05/07/10 01:16:28עבודת המידות22 קבלה עצמית21

תש"ע

1139151

חינוך-סיכום 22

ושאלות

יום שני א' אב 12/07/10 01:11:06דבקות בה', ניסיון, אמונה

תש"ע

1139152

עבודת המידות, תשובה, 24 אלול23

ראש השנה, יום הדין

יום שלישי י"ד 24/08/10 01:12:17

אלול תש"ע

1139153

1 תקשורת-איך 24

מתחברים עם 

אנשים

ערך עצמי, כבוד עצמי, אגו, 

נשמה, כוח הרצון

יום שני י"ט שבט 24/01/11 01:05:36

תשע"א

1139154
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

הערכה עצמית, אגו, רצון 2 חשיבת מה יגידו25

ה', כישלון

יום שני כ"ו שבט 31/01/11 01:20:21

תשע"א

1139155

יום שני ג' אדר 07/02/11 01:06:24צניעות, עמלק, שמחה3 שמחה26

תשע"א

1139156

יום שני י' אדר 14/02/11 01:13:44נשמה, צלם אלוקי, שלימות4 אדר27

תשע"א

1139157

5 איך להביע את 28

עצמינו

חסד, שמח בחלקו, 

חסרונות, שלום בית

יום שני י"ז אדר 21/02/11 01:10:09

תשע"א

1139158

הערכה עצמית, חינוך, רגשי 6 דרך ארץ29

נחיתות, אינטרנט

יום שני כ"ד אדר 28/02/11 01:07:00

תשע"א

1139159

הערכה עצמית, עבודת 7 אמא בבית30

המידות, פורים, אהבת 

חינם, מגילת אסתר

יום שני א' אדר 07/03/11 01:05:11

ב תשע"א

1139160

יום שני ח' אדר ב 14/03/11 801:05:48 פורים-פסח31

תשע"א

1139161

אמונה
מס' תיקיה 81540

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139162יום חמישי ו' חשון תשע"א14/10/10 01:05:33קל מלך נאמן1

1139163יום חמישי י"ג חשון תשע"א21/10/10 01:13:51ביטחון בזמני המתנה2

1139164יום חמישי כ"ז חשון תשע"א04/11/10 01:10:11השתדלות ותפילות3

1139165יום רביעי ח' טבת תשע"א15/12/10 0801:01:02 להתעורר בעת צרה4

1139166יום רביעי ט"ו טבת תשע"א22/12/10 0901:17:32 גלות5

1139167יום רביעי כ"ב טבת תשע"א29/12/10 1001:12:40 ביטחון6

1139168יום רביעי כ"ט טבת תשע"א05/01/11 1101:17:39 אמונה שהכל לטובה7

12 אמונה שהקדוש ברוך 8

טוב ומטיב

1139169יום רביעי ז' שבט תשע"א12/01/11 01:04:01

תפילה
מס' תיקיה 81541

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139170יום שני ג' חשון תשע"א11/10/10 0101:05:09 הקדמה1

1139171יום שלישי י"א חשון תשע"א19/10/10 0201:25:26 הודיה ושתיקה2

03 מתי להתפלל ומתי 3

לשתוק

1139172יום שני י"ז חשון תשע"א25/10/10 01:18:36

04 תפילה דאוריתא 4

ודרבנן

1139173יום שני כ"ד חשון תשע"א01/11/10 01:13:23

1139174יום שני א' כסלו תשע"א08/11/10 0501:14:01 אמונה5

1139175יום שני ח' כסלו תשע"א15/11/10 0601:09:14 חשיבות האישה6

1139176יום שני ו' טבת תשע"א13/12/10 901:11:24 ביצור7

1139177יום שני י"ג טבת תשע"א20/12/10 1001:10:05 שוועה8

1139178יום שני כ' טבת תשע"א27/12/10 1101:17:38 לבטא הכל בתפילה9

1139179יום שני כ"ז טבת תשע"א03/01/11 1201:16:22 שוועה-המשך10

1139180יום שני ה' שבט תשע"א10/01/11 1301:02:22 רינה והודיה11

1139181יום שני י"ב שבט תשע"א17/01/11 1401:13:06 להכיר טובה12
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עזרה ראשונה
מס' תיקיה 81565

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1 עזרה ראשונה חיזוק 1

לאשה-לג בעומר והקשר 

לאישה

1139390יום חמישי י"ג אייר תשס"ט07/05/09 01:11:32

2 עזרה ראשונה חיזוק 2

לאשה-כבוד בבית

1139391יום רביעי י"ט אייר תשס"ט13/05/09 01:10:46

3 עזרה ראשונה חיזוק 3

לאשה-רבי עקיבא ורחל

1139392יום רביעי כ"ו אייר תשס"ט20/05/09 01:09:56

4 עזרה ראשונה חיזוק 4

לאשה-מהי אהבה 

אמיתית

1139393יום חמישי י"ב סיון תשס"ט04/06/09 00:55:40

5 עזרה ראשונה חיזוק 5

לאשה-אהבה על ידי 

ידיעה

1139394יום שישי כ' סיון תשס"ט12/06/09 01:05:36

שבת, שיעורים משנת תשע''א
מס' תיקיה 81543

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139182יום שני י"ט אייר תשע"א23/05/11 101:09:48 מהי שבת1

2 מדוע שבת היא יום 2

אחד

1139183יום שני י"א סיון תשע"א13/06/11 01:24:43

1139184יום שני י"ח סיון תשע"א20/06/11 301:11:35 מהי נשמה יתרה3

1139185יום שני כ"ה סיון תשע"א27/06/11 401:10:30 נשמה יתרה4

1139186יום שני ב' תמוז תשע"א04/07/11 501:15:41 השפעת השבת 5

1139187יום שני ט' תמוז תשע"א11/07/11 601:13:47 לבוש בשבת-קידוש6

7 קשר של ימי בין 7

המצרים לשבת

1139188יום שני כ"ג תמוז תשע"א25/07/11 01:06:56

1139189יום שני א' אב תשע"א01/08/11 801:11:50 שבת-יום גאולה8

שבת, שיעורים משנת תשע''ב
מס' תיקיה 81544

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

חינוך ילדים-הזכות 1

הגדולה של אימהות

1139190יום רביעי ה' חשון תשע"ב02/11/11 01:02:02

1139191יום רביעי י"ב חשון תשע"ב09/11/11 01:00:32חינוך ילדים-דאגה לזולת2

1139192יום רביעי י"ט חשון תשע"ב16/11/11 00:59:10חינוך ילדים-סבלנות3

1139193יום רביעי כ"ו חשון תשע"ב23/11/11 01:06:27חינוך ילדים-אמונה4

1139194יום רביעי ד' כסלו תשע"ב30/11/11 01:02:06חינוך ילדים-הרס המחשב5

חינוך ילדים-גיל 6

ההתבגרות

1139195יום רביעי ב' טבת תשע"ב28/12/11 00:16:33

חינוך ילדים-עד היכן 7

אחריות ההורים

1139196יום רביעי ט' טבת תשע"ב04/01/12 01:04:33

1139197יום רביעי ט"ז טבת תשע"ב11/01/12 01:00:54חינוך ילדים-זמן ההשכבה8

1139198יום רביעי כ"ג טבת תשע"ב18/01/12 01:00:12הזכות לאימהות9

1139199יום שני כ"ח טבת תשע"ב23/01/12 01:02:03המקום של האישה10
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

חינוך ילדים-חוצפה-איך 11

מחשלים ילדים

1139200יום שני ו' שבט תשע"ב30/01/12 01:03:49

חינוך ילדים-חינוך 12

לצניעות

1139201יום שני כ' שבט תשע"ב13/02/12 00:48:29

1139202יום שני כ"ז שבט תשע"ב20/02/12 01:08:28ערך עצמי וכבוד עצמי13

1139203יום שני ד' אדר תשע"ב27/02/12 00:52:32שמחה14

1139204יום שני י"א אדר תשע"ב05/03/12 00:58:28פורים-שמחה15

חינוך ילדים-חינוך 16

לאמונה

1139205יום שני י"ח אדר תשע"ב12/03/12 01:01:08

1139206יום שני כ"ה אדר תשע"ב19/03/12 00:48:49חינוך ילדים-לשדר הבנה17

חינוך ילדים-התמודדות 18

בבין המזמנים

1139207יום שלישי ד' ניסן תשע"ב27/03/12 00:56:32

1139208יום שני א' אייר תשע"ב23/04/12 00:42:02חינוך ילדים-דרך ארץ19

ערך עצמי-מה זה מחייב 20

אותנו

1139209יום שני ח' אייר תשע"ב30/04/12 00:48:13

1139210יום שני כ"ב אייר תשע"ב14/05/12 01:05:21כבוד והערכה21

1139211יום שלישי א' סיון תשע"ב22/05/12 00:46:55הכנה לקבלת התורה22

1139212יום שני ז' סיון תשע"ב28/05/12 01:10:43תורה23

חינוך ילדים-שאלות 24

ותשובות

1139213יום שני י"ד סיון תשע"ב04/06/12 00:39:41

1139214יום שני כ"א סיון תשע"ב11/06/12 00:51:04ערך עצמי25

1139215יום שני כ"ח סיון תשע"ב18/06/12 00:51:24כיבוד הורים26

חינוך ילדים-לעודד את 27

הטוב

1139216יום שני ה' תמוז תשע"ב25/06/12 00:48:31

1139217יום שני י"ב תמוז תשע"ב02/07/12 00:34:45עין טובה28

1139218יום שני י"ט תמוז תשע"ב09/07/12 00:59:19חינוך ילדים-אימון29

1139219יום שני כ"ו תמוז תשע"ב16/07/12 00:46:43אבילות30

1139220יום שני י"א אב תשע"ב30/07/12 00:44:01נשים במאי זכין31

1139221יום שני י"ח אב תשע"ב06/08/12 01:03:54אם אין אני לי מי לי32

1139222יום שני ב' אלול תשע"ב20/08/12 00:53:23אלול33

1139223יום רביעי י"ח אלול תשע"ב05/09/12 00:43:28הכנה לראש השנה34

שבת, שיעורים משנת תשע''ג
מס' תיקיה 81545

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139224יום רביעי ט"ו חשון תשע"ג31/10/12 00:28:47שבת-איך להתכונן1

1139225יום רביעי כ"ב חשון תשע"ג07/11/12 00:44:41איך להגיע ברוגע לשבת2

שיר השירים-לעורר את 3

האהבה

1139226יום רביעי ז' כסלו תשע"ג21/11/12 00:56:06

1139227יום רביעי י"ד כסלו תשע"ג28/11/12 00:53:24סעודות השבת4

1139228יום שלישי כ' כסלו תשע"ג04/12/12 00:48:06להעריך לכבד ולתת אמון5

1139229יום רביעי כ"ח כסלו תשע"ג12/12/12 00:31:05להתמלא כדי למלא6

1139230יום רביעי ו' טבת תשע"ג19/12/12 00:44:10להיות ביחד7

1139231יום רביעי י"ג טבת תשע"ג26/12/12 01:05:45תכלית השבת8

1139232יום רביעי כ' טבת תשע"ג02/01/13 00:46:45חשיבות השבת9

1139233יום רביעי כ"ז טבת תשע"ג09/01/13 01:09:02להתענג על השבת10
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139234יום רביעי ה' שבט תשע"ג16/01/13 00:23:14שבת יום גאולה11

1139235יום רביעי י"ב שבט תשע"ג23/01/13 01:00:41להעריך את השליחות12

1139236יום רביעי י"ט שבט תשע"ג30/01/13 00:33:42תוספת שבת13

1139237יום רביעי כ"ו שבט תשע"ג06/02/13 00:55:34שמחת שבת14

1139238יום רביעי ג' אדר תשע"ג13/02/13 00:52:21הדלקת נרות15

1139239יום רביעי י' אדר תשע"ג20/02/13 00:48:51לעבוד בשמחה16

1139240יום רביעי י"ז אדר תשע"ג27/02/13 01:02:50תפילות בהדלקת נרות17

1139241יום רביעי כ"ד אדר תשע"ג06/03/13 01:02:00תפילות בהדלקת נרות18

1139242יום רביעי ב' ניסן תשע"ג13/03/13 01:05:34ערב פסח19

1139243יום רביעי ט' ניסן תשע"ג20/03/13 00:44:57חודש ניסן-חסד ואהבה20

1139244יום רביעי ל' ניסן תשע"ג10/04/13 01:09:38מנוחה בשבת21

1139245יום רביעי ז' אייר תשע"ג17/04/13 01:02:51חיזוק בעת צרה22

כניסה לשבת בשעה 23

מוקדמת

1139246יום רביעי י"ד אייר תשע"ג24/04/13 01:09:45

1139247יום רביעי כ"א אייר תשע"ג01/05/13 00:37:03שבת-אמונה24

1139248יום רביעי כ"ח אייר תשע"ג08/05/13 00:49:10הכנה לקבלת התורה25

1139249יום רביעי כ' סיון תשע"ג29/05/13 00:49:52שמירת שבת-ארץ ישראל26

1139250יום רביעי כ"ז סיון תשע"ג05/06/13 01:00:25להגיע רגועים לשבת27

מעלת החיזוק בשמירת 28

שבת

1139251יום רביעי ד' תמוז תשע"ג12/06/13 01:07:23

1139252יום רביעי י"א תמוז תשע"ג19/06/13 00:54:33הקפדה על שמירת שבת29

1139253יום רביעי י"ח תמוז תשע"ג26/06/13 00:43:51שבת בימי אבילות30

1139254יום רביעי כ"ה תמוז תשע"ג03/07/13 00:51:45כח המחשבה31

1139255יום רביעי ג' אב תשע"ג10/07/13 01:11:28שבת חזון32

1139256יום רביעי י' אב תשע"ג17/07/13 01:02:10שבת המלכה והאישה33

1139257יום רביעי כ"ד אב תשע"ג31/07/13 01:11:13תפקידינו בעולם הזה34

1139258יום רביעי א' אלול תשע"ג07/08/13 00:54:33אלול35

אלול-לחפש אחר נגעי 36

הנפש

1139259יום חמישי ט' אלול תשע"ג15/08/13 00:50:15

אלול-בדרך שאדם רוצה 37

לילך מוליכין אותו

1139260יום רביעי ט"ו אלול תשע"ג21/08/13 01:02:13

1139261יום חמישי כ"ג אלול תשע"ג29/08/13 00:51:39תוספת שבת38

שבת, שיעורים משנת תשע''ד
מס' תיקיה 81546

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

עבירות, כח התפילה, עשרת כח התפילה1

ימי תשובה, סיפור, אלול, 

כף זכות

יום חמישי ח' 12/09/13 00:56:56

תשרי תשע"ד

1139262

הכנה לשבת 2

קודש

יום רביעי כ"ח 02/10/13 00:07:15

תשרי תשע"ד

1139263

סיפור, מסירות נפש, שבת, הכנה לשבת3

קדושה, מצוה

יום רביעי כ"ח 02/10/13 00:39:55

תשרי תשע"ד

1139264

יום רביעי ה' 09/10/13 00:51:46צניעות, שבת, מלכות ה'אמונה בעת צרה4

חשון תשע"ד

1139265

חלקה של האישה 5

בתורת בעלה

יום רביעי י"ב 16/10/13 00:52:18 צניעות, קדושה, משכן ה'

חשון תשע"ד

1139266
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

מסירות נפש של 6

האישה

יום רביעי י"ט 23/10/13 00:36:20תפקיד האשה, צניעות

חשון תשע"ד

1139267

יום ראשון כ"ג 27/10/13 00:41:15אמונה, צניעות, שבתקידוש ליל שבת7

חשון תשע"ד

1139268

חודש כסלו-8

ביטחון

אמונה ובטחון, יצר הרע, 

שבת, תפקיד

יום רביעי ג' כסלו 06/11/13 00:42:15

תשע"ד

1139269

להתכונן לשבת 9

ברוגע

 אמונה, מנוחה, בטחון, 

שבת

יום רביעי י' כסלו 13/11/13 00:51:37

תשע"ד

1139270

למלא את 10

הפנימיות

יום רביעי י"ז 20/11/13 01:10:25

כסלו תשע"ד

1139271

איך זוכים לבנים 11

תלמידי חכמים

יום רביעי כ"ד 27/11/13 01:22:30חנוכה, גלות, ביטוי עצמי

כסלו תשע"ד

1139272

ראש חודש, שפע, רגש, גדילה מהקושי12

קדושה, חושך

יום רביעי א' 04/12/13 01:08:09

טבת תשע"ד

1139273

מעלת התשובה 13

של ערב שבת-

סגולת השבת 

למחילה

שנאת חינם, אכילה, חזרה 

בתשובה, שבת, תענית

יום רביעי ח' 11/12/13 00:51:16

טבת תשע"ד

1139274

קירבה להקדוש 14

ברוך הוא

מסירות נפש, גאולה, 

צניעות, נסיון, שלג

יום רביעי ט"ו 18/12/13 00:45:16

טבת תשע"ד

1139275

 שכינה, גלות, גאולה, מטרת היסורים15

שיעבוד מצרים

יום רביעי כ"ב 25/12/13 00:55:35

טבת תשע"ד

1139276

יום רביעי כ"ט 01/01/14 01:33:54הכח של שבת16

טבת תשע"ד

1139277

יום רביעי ז' שבט 08/01/14 00:50:46המזל שלנו-תורה17

תשע"ד

1139278

גירסא דינקותא-18

תורת אמך 

יום רביעי י"ד 15/01/14 00:44:23

שבט תשע"ד

1139279

שמירת שתי 19

שבתות

יום חמישי כ"ב 23/01/14 00:46:52

שבט תשע"ד

1139280

 כבוד יהודי, יסורים, שבת, ועשו לי מקדש20

שמחה

יום רביעי כ"ח 29/01/14 00:48:40

שבט תשע"ד

1139281

 חינוך ילדים, שבת., עקרת שובבים21

הבית, אהבת ה'

יום חמישי ו' אדר 06/02/14 00:59:08

תשע"ד

1139282

שבת, עמלק, דת תורה, מתנת השבת22

חודש אדר

יום חמישי י"ג 13/02/14 01:20:33

אדר תשע"ד

1139283

יט אדר א תשעד-23

ויקהל

שותפות, מחמאות, אחדות, 

תחפושות, שבת.

יום רביעי י"ט 19/02/14 00:39:15

אדר תשע"ד

1139284

פקודי כז אדר א 24

תשעד

מחצית השקל, שבת, 

אחדות, עת רצון., עונג 

שבת, שבת שקלים

יום חמישי כ"ז 27/02/14 00:32:58

אדר תשע"ד

1139285

לאחר עצרת 25

המליון

קשר, אהבת ה', שותפות, 

עולם הבא, הודיה

יום רביעי ג' אדר 05/03/14 01:03:00

ב תשע"ד

1139286

שמחה, ביטחון, ., תפילה, פורים26

אמונה

יום רביעי י' אדר 12/03/14 00:41:14

ב תשע"ד

1139287

להמשיך את 27

השמחה

לימוד תורה, שבת, שמחה, 

התקשרות

יום רביעי י"ז 19/03/14 00:37:24

אדר ב תשע"ד

1139288
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

הכרת הטוב, תוכחה, עונג חודש הגאולה28

שבת., יציאת מצרים, 

צניעות, חמץ

יום שלישי א' 01/04/14 01:09:04

ניסן תשע"ד

1139289

שבת הגדול - 29

תחילת הגאולה

אהבת ה', שבת הגדול, 

קריעת סוף, גלות וגאולה, 

שעבוד

יום חמישי י' ניסן 10/04/14 00:50:50

תשע"ד

1139290

ספירת העומר, עונג שבת, המסרים של פסח30

תאוה, פסח, רוחני וגשמי, 

נפש ונשמה

יום שישי כ"ה 25/04/14 00:55:46

ניסן תשע"ד

1139291

הודיה, ספירת העומר, הודיה31

תפילה, הכרת הטוב

יום רביעי ל' ניסן 30/04/14 00:56:21

תשע"ד

1139292

בהר-ספירת 32

העומר

אמונה וביטחון, ספירת 

העומר, כבוד הזולת, 

שמיטה, חסד

יום רביעי ז' אייר 07/05/14 00:46:51

תשע"ד

1139293

קידוש השם 33

וחילול השם

קידוש ה', מסירות נפש, 

קדושת השבת, חילול ה'

יום רביעי י"ד 14/05/14 01:05:19

אייר תשע"ד

1139294

סיפור, פרנסה., דרך ארץ, מאכלי שבת34

קבלת התורה, אוכל

יום רביעי כ"א 21/05/14 01:02:52

אייר תשע"ד

1139295

הכנעה, חינוך, מתן תורה, שבת דרך ארץ35

לימוד תורה, מלכות

יום רביעי כ"ח 28/05/14 00:36:31

אייר תשע"ד

1139296

משכן ה', הכרת הטוב, חג מתן תורה36

סיפור, בחירה חופשית, 

לימוד תורה, מתן תורה

יום שני ד' סיון 02/06/14 02:01:05

תשע"ד

1139297

לאחר קבלת 37

התורה-שנה 

ראשונה

נסיון, גר צדק, יהודי, ארץ 

ישראל, סיפור, לימוד תורה

יום רביעי י"ג סיון 11/06/14 01:15:32

תשע"ד

1139298

 לימוד תורה, מחלוקת, קורח38

צניעות, צער השכינה

יום חמישי כ"א 19/06/14 00:50:22

סיון תשע"ד

1139299

השגחה פרטית, לימוד חוקת39

תורה, סיפור, רצון, צניעות, 

אמונה

יום רביעי כ"ז 25/06/14 01:14:03

סיון תשע"ד

1139300

יום רביעי ד' 02/07/14 00:38:06שבת-אמונה40

תמוז תשע"ד

1139301

התפקיד של 41

האישה

יום רביעי י"א 09/07/14 01:11:56

תמוז תשע"ד

1139302

יום רביעי י"ח 16/07/14 00:53:36ימי אבילות42

תמוז תשע"ד

1139303

לעשות רצון 43

הקדוש ברוך הוא 

מתוך אהבה

יום רביעי כ"ה 23/07/14 00:54:40

תמוז תשע"ד

1139304

שמחה בשבת 44

בימי אבילות

יום רביעי ג' אב 30/07/14 01:54:48

תשע"ד

1139305

יום חמישי י"א 07/08/14 00:38:46שבעה דנחמתא45

אב תשע"ד

1139306

קדושת ארץ 46

ישראל

יום חמישי כ"ה 21/08/14 01:11:39

אב תשע"ד

1139307

יום חמישי ב' 28/08/14 00:45:53אלול47

אלול תשע"ד

1139308

ימי הרחמים 48

והסליחות

יום חמישי ט' 04/09/14 00:40:50

אלול תשע"ד

1139309
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

יום חמישי ט"ז 11/09/14 00:48:36כי תבוא49

אלול תשע"ד

1139310

יום חמישי כ"ג 18/09/14 00:42:06נצבים-תשובה50

אלול תשע"ד

1139311

יום שלישי כ"ח 23/09/14 00:40:04לבקש כעני בפתח51

אלול תשע"ד

1139312

שבת, שיעורים משנת תשע''ה
מס' תיקיה 81547

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139313יום חמישי ח' תשרי תשע"ה02/10/14 00:58:47יום כיפור וסוכות1

1139314יום שלישי י"ג תשרי תשע"ה07/10/14 00:49:32סוכות-זמן שמחתינו2

1139315יום שישי כ"ג תשרי תשע"ה17/10/14 00:31:26אסרו חג3

1139316יום חמישי כ"ט תשרי תשע"ה23/10/14 01:02:27שיר השירים-אהבת השם4

1139317יום חמישי ו' חשון תשע"ה30/10/14 00:43:05לך לך-אמונה5

1139318יום חמישי י"ג חשון תשע"ה06/11/14 00:53:25וירא6

1139319יום רביעי י"ט חשון תשע"ה12/11/14 00:36:12חיי שרה7

1139320יום חמישי כ"ז חשון תשע"ה20/11/14 01:04:55תולדות-תפילה8

1139321יום חמישי ה' כסלו תשע"ה27/11/14 00:48:32ויצא-חנוכה9

וזכני לקבל שבתות מתוך 10

רוב שמחה ומתוך מיעוט 

עוונות

1139322יום חמישי י"ב כסלו תשע"ה04/12/14 00:45:55

1139323יום חמישי י"ט כסלו תשע"ה11/12/14 00:47:49וישב-חנוכה11

עניני דיומא
מס' תיקיה 81643

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

תקשורת בוכרים 10 1

הכרת הטוב

1139655יום שני כ"א טבת תשע"ב16/01/12 01:00:39

1139656יום שלישי כ"ב טבת תשע"ב17/01/12 01:14:14חיזוק לאשה בימי שובבים2

1139657יום שני י"ג שבט תשע"ב06/02/12 00:50:36השורשים3

1139658יום שני י"ג שבט תשע"ב06/02/12 01:00:07תורה4

מהי אמת בימים של ערב 5

פורים

1139659יום רביעי י"ג אדר תשע"ב07/03/12 00:51:57

1139660יום רביעי י"ג אדר תשע"ב07/03/12 01:07:09פורים ככיפורים6

דרך עבודת מחיית עמלק 7

יש שמחה

1139661יום שני ג' ניסן תשע"ב26/03/12 01:06:06

וספרתם לכם-תספרי את 8

עצמך

1139662יום חמישי ג' סיון תשע"ב24/05/12 02:29:18

1139663יום חמישי י' סיון תשע"ב31/05/12 01:06:43מכובדות9

אשה עובדת -כיצד בית 10

המורה כג תמוז -01-07

2013

1139664יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 01:00:55

בית המורה גמלאיות 11

יומולדת אייר תשעג

1139665יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 00:55:03

בריאות הנפש בבית 12

לילדים טבת בני ברק

1139666יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 00:23:10
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

זכות התורה לאשה ב אב 13

בש

1139667יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 01:15:57

חויות החיים אדר תשעג 14

סמינר גור בני ברק

1139668יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 01:04:34

יז כסלו כנס נגד 15

טכנלוגיה

1139669יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 00:22:31

כנס על תקשורת י-ם ט 16

תמוז 17-06-2013

1139670יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 01:08:25

כנס צניעות נוה יעקב 17

אייר תשעג

1139671יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 00:47:22

1139672יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 00:48:56נשות אברכים סיוון תשעג18

סמינר גור כיבוד הורים א 19

סיוון תשעג

1139673יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 00:42:51

סמינר חדש ערב פסח כג 20

אדר 05-03-2013

1139674יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 00:45:23

עבודת המידות בשלום 21

בית השתלמות בב ט 

תמוז

1139675יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 00:58:07

01 השתלמות-הרצוי 22

והמצוי בתפקיד האשה

1139676יום שלישי כ' שבט תשע"ד21/01/14 01:09:57

02 השתלמות-הרצוי 23

והמצוי בתפקיד האשה

1139677יום שלישי כ' שבט תשע"ד21/01/14 01:07:04

1139678יום שלישי כ' שבט תשע"ד21/01/14 01:14:34תקשורת מקרבת ח אלול24

תקשורת נכונה בצוות 25

חיפה ז אלול

1139679יום שלישי כ' שבט תשע"ד21/01/14 01:22:50

1139680יום ראשון ז' אב תשע"ד03/08/14 01:00:14לשמוח בקיום המצוות26

תקשורת, תקשורת
מס' תיקיה 81645

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1 תקשורת שבאה 1

מהמקום הנכון

1139681יום רביעי כ"א שבט תשע"א26/01/11 01:04:24

2 תקשורת שבאה 2

מהמקום הנכון

1139682יום רביעי כ"ח שבט תשע"א02/02/11 01:02:13

3 תקשורת מתוך בנין 3

אישי

1139683יום רביעי ה' אדר תשע"א09/02/11 01:09:54

1139684יום רביעי י"ב אדר תשע"א16/02/11 401:04:23 ואהבת לרעך כמוך4

1139685יום רביעי י"ט אדר תשע"א23/02/11 501:10:38 כבוד עצמי5

1139686יום רביעי כ"ו אדר תשע"א02/03/11 601:20:55 חשיבה חיובית6

1139687יום שלישי י"ג אייר תשע"א17/05/11 2201:12:23 תקשורת עם עצמי7

1139688יום שלישי כ' אייר תשע"א24/05/11 2301:10:25 איך להתבטא נכון8

24 איך מגיעים לשמחה-9

טוב לי תורת פיך

1139689יום רביעי כ"ח אייר תשע"א01/06/11 01:13:44

25 איך לגרום לאמון 10

ובטחון בקשר

1139690יום שלישי י"ב סיון תשע"א14/06/11 01:09:46

1139691יום שלישי י"ט סיון תשע"א21/06/11 2601:19:13 פיה פתחה בחכמה11

1139692יום שלישי כ"ו סיון תשע"א28/06/11 2701:21:02 כבוד12
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תקשורת, קשר נכון
מס' תיקיה 81646

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

01 לך לך-לא להיבהל 1

משינויים

1139693יום שני ג' חשון תשע"ב31/10/11 01:08:49

02 חשיבה והתבוננות על 2

תגובותינו

1139694יום שני י' חשון תשע"ב07/11/11 01:12:11

03 המעשים משפיעים על 3

הלב

1139695יום שני י"ז חשון תשע"ב14/11/11 01:15:43

04 אדם מתבטא 4

מאספקלריה שלו

1139696יום שני כ"ד חשון תשע"ב21/11/11 01:17:36

1139697יום שני ב' כסלו תשע"ב28/11/11 0501:07:44 ואהבת לרעך כמוך5

1139698יום שני ט' כסלו תשע"ב05/12/11 0601:10:18 בשבילי נברא העולם6

1139699יום שני כ"ג כסלו תשע"ב19/12/11 0701:09:41 לוותר 7

1139700יום שני ז' טבת תשע"ב02/01/12 0801:10:24 ערך עצמי8

09 התבוננות על הכוחות 9

שלי

1139701יום שני י"ד טבת תשע"ב09/01/12 01:11:35

10 כשעוסקים בצרכי 10

הבית אנו בתקשורת 

תמידית עם הקדוש ברוך 

הוא

1139702יום שני כ"א טבת תשע"ב16/01/12 01:00:39

1139703יום שני כ"ח טבת תשע"ב23/01/12 1101:03:31 האישה היא הלב11

12 לתקשר בגובה העיניים 12

ובכנות 

1139704יום שני ו' שבט תשע"ב30/01/12 01:15:23

1139705יום שני י"ג שבט תשע"ב06/02/12 1301:00:15 תורה13

14 לכל אחד של שליחות 14

בעולם

1139706יום שני כ' שבט תשע"ב13/02/12 01:08:28

15 משנכנס אדר מרבים 15

בשמחה

1139707יום שני כ"ז שבט תשע"ב20/02/12 01:09:03

תקשורת, גישור פערים
מס' תיקיה 81647

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139708יום רביעי א' שבט תשע"ב25/01/12 0101:22:36 איך מגשרים פערים1

02 מה הגורם לפערים בין 2

אנשים

1139709יום רביעי ח' שבט תשע"ב01/02/12 01:08:25

03 כי האדם עץ השדה-3

שוני בין אנשים

1139710יום רביעי ט"ו שבט תשע"ב08/02/12 01:16:26

04 הקדוש ברוך הוא מזווג 4

זיווגים

1139711יום רביעי כ"ב שבט תשע"ב15/02/12 01:13:41

1139712יום רביעי כ"ט שבט תשע"ב22/02/12 0501:08:01 מי שנותן מקבל 5

06 איך יוצרים קשר עם 6

אנשים

1139713יום רביעי ו' אדר תשע"ב29/02/12 01:15:02

-01כבוד בב י באייר-7

הלכה וכבוד

1139714יום רביעי י' אייר תשע"ב02/05/12 01:09:44

-02כבוד בב כד באייר-8

ערך עצמי

1139715יום רביעי כ"ד אייר תשע"ב16/05/12 01:15:50

-03כבוד בב- הכנה למתן 9

תורה ב בסיון

1139716יום רביעי ב' סיון תשע"ב23/05/12 01:13:02
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

-04כבוד בב קבלת התורה 10

אחרי שבועות ט בסיון

1139717יום רביעי ט' סיון תשע"ב30/05/12 01:06:26

-05כבוד בב טז בסיון-11

לתת הערכה לשני

1139718יום רביעי ט"ז סיון תשע"ב06/06/12 01:18:11

-06כבוד בב כג בסיון-12

משמעות של ערךעצמי

1139719יום רביעי כ"ג סיון תשע"ב13/06/12 01:03:18

תקשורת, כבוד והערכה
מס' תיקיה 81648

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139720יום שני ח' אייר תשע"ב30/04/12 01-01:05:29כבוד בוכרים ח באייר1

-02כבוד בוכרים כב 2

באייר-ואהבת לרעך כמוך

1139721יום שני כ"ב אייר תשע"ב14/05/12 01:06:09

-03כבוד בוכרים כט 3

באייר-קבלת התורה

1139722יום שני כ"ט אייר תשע"ב21/05/12 01:05:37

-04כבוד בוכרים כא 4

בסיון-איך להגיע 

למוכבדות והערכה 

עצמית

1139723יום שני כ"א סיון תשע"ב11/06/12 01:00:43

תקשורת, לחוד וביחד
מס' תיקיה 81649

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

01 אור המצוות בבית 1

יהודי שמחמם ומתפשט

1139724יום שני ד' טבת תשע"ג17/12/12 01:10:18

1139725יום שני י"א טבת תשע"ג24/12/12 0201:08:43 ערך עצמי2

03 משמעות התפקיד של 3

האישה

1139726יום שני י"ח טבת תשע"ג31/12/12 00:54:25

04 תקשורת מזמינה בונה 4

ומאחדת

1139727יום שני כ"ה טבת תשע"ג07/01/13 01:03:42

05 לקבל את המציאות 5

בלי תנאי

1139728יום שני ג' שבט תשע"ג14/01/13 01:01:23

06 הערכה עצמית ומתוך 6

זה להעריך אחרים

1139729יום שני י' שבט תשע"ג21/01/13 01:02:46

07 איך להביע את עצמינו 7

נכון

1139730יום שני י"ז שבט תשע"ג28/01/13 01:15:36

08 לקחת אחריות על 8

עצמינו

1139731יום שני כ"ד שבט תשע"ג04/02/13 01:09:38

09 ליהנות המדרך 9

ולשמוח בעמל

1139732יום שני א' אדר תשע"ג11/02/13 01:09:48

תקשורת, תקשורת מקרבת
מס' תיקיה 81650

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

01 אנו רואים את השני 1

דרך עצמינו

1139733יום שלישי כ"ה חשון תשע"ד29/10/13 00:54:28

1139734יום שלישי ב' כסלו תשע"ד05/11/13 0201:00:19 מי זה עצמינו2

1139735יום שלישי ט' כסלו תשע"ד12/11/13 0301:02:16 עבודה עצמית3
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139736יום שלישי ט"ז כסלו תשע"ד19/11/13 0400:57:31 מהו אגו4

1139737יום שלישי כ"ג כסלו תשע"ד26/11/13 0501:01:24 הכנעה5

1139738יום שלישי ז' טבת תשע"ד10/12/13 0600:58:55 הרגש6

1139739יום שלישי כ"א טבת תשע"ד24/12/13 0700:52:52 רגש אהבה7

1139740יום שלישי כ"ח טבת תשע"ד31/12/13 0800:57:53 הכרת הטוב8

תקשורת, שיעורים משנת תשע''ח
מס' תיקיה 81651

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

ואהבת לרעך כמוך-כיצד 1

אוהבים

1139741יום שלישי ט' אייר תשע"ח24/04/18 01:10:48

1139742יום שלישי ט"ז אייר תשע"ח01/05/18 01:06:47שנאה ושוני2

1139743יום שלישי א' סיון תשע"ח15/05/18 01:15:30מהות האישה בבית3

מתיקות או מרירות-האם 4

שולטים על הרגשות

1139744יום שלישי ח' סיון תשע"ח22/05/18 01:08:53

1139745יום שלישי ט"ו סיון תשע"ח29/05/18 01:19:54שליטה על רגשות5

1139746יום שלישי כ"ב סיון תשע"ח05/06/18 01:17:54פיה פתחה בחכמה6

הפעם אודה את השם-7

קיבלתי יותר מחלקי 

1139747יום שלישי כ"ט סיון תשע"ח12/06/18 01:09:51

1139748יום שלישי ו' תמוז תשע"ח19/06/18 01:03:35נבואה שמתגשמת8

מתחזקים בצל הנגיף
מס' תיקיה 282622

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

מתחזקים בצל הנגיף 1

שיעור א

31242313יום שני י"ט שבט תשפ"א01/02/21 01:10:26

מתחזקים בצל הנגיף 2

שיעור ב

31242314יום שלישי כ' שבט תשפ"א02/02/21 01:8:04

מתחזקים בצל הנגיף 3

שיעור ג

31242315יום רביעי כ"א שבט תשפ"א03/02/21 01:9:36

מתחזקים בצל הנגיף 4

שיעור ד

31242316יום חמישי כ"ב שבט תשפ"א04/02/21 01:9:09

מתחזקים בצל הנגיף 5

שיעור ה

31242317יום שישי כ"ג שבט תשפ"א05/02/21 01:5:37

מתחזקים בצל הנגיף 6

שיעור ו

31242318שבת כ"ד שבט תשפ"א06/02/21 01:9:29

מתחזקים בצל הנגיף 7

שיעור ז

31242320יום ראשון כ"ה שבט תשפ"א07/02/21 01:6:22

מתחזקים בצל הנגיף 8

שיעור ח

31242321יום שני כ"ו שבט תשפ"א08/02/21 01:6:27

מתחזקים בצל הנגיף 9

שיעור ט

31242322יום שלישי כ"ז שבט תשפ"א09/02/21 01:5:34

מתחזקים בצל הנגיף 10

שיעור י

31242325יום רביעי כ"ח שבט תשפ"א10/02/21 01:9:39



27 מפתח שיעורי הרבנית נוישטאט תחי' - שיעורים בעברית

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

מתחזקים בצל הנגיף 11

שיעור יא

31242327יום חמישי כ"ט שבט תשפ"א11/02/21 01:7:33

סדרות חיזוק לנשים

סדרת האשה במעגל חייה מחזור א' 
מס' תיקיה 283227

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

האשה במעגל חיה שיעור 1

א

31317418שבת י"ח טבת תשפ"א02/01/21 01:13:03

האשה במעגל חיה שיעור 2

ב

31317423שבת י"ח טבת תשפ"א02/01/21 01:14:54

31317427שבת י"ח טבת תשפ"א02/01/21 01:7:48האשה במעגל חיה שיעור ג3

האשה במעגל חיה שיעור 4

ד

31317429שבת י"ח טבת תשפ"א02/01/21 01:7:07

האשה במעגל חיה שיעור 5

ה

31317432שבת י"ח טבת תשפ"א02/01/21 01:7:01

31317435שבת י"ח טבת תשפ"א02/01/21 01:5:42האשה במעגל חיה שיעור ו6

31317439שבת י"ח טבת תשפ"א02/01/21 00:56:47האשה במעגל חיה שיעור ז7

האשה במעגל חיה שיעור 8

ח

31317442שבת י"ח טבת תשפ"א02/01/21 01:6:01

האשה במעגל חיה שיעור 9

ט

31317445שבת י"ח טבת תשפ"א02/01/21 00:59:31

31317454יום ראשון י"ט טבת תשפ"א03/01/21 01:0:58האשה במעגל חיה שיעור י10

האשה במעגל חיה שיעור 11

יא

31317455יום ראשון י"ט טבת תשפ"א03/01/21 00:59:16

האשה במעגל חיה שיעור 12

יב

31317457יום ראשון י"ט טבת תשפ"א03/01/21 01:6:05

האשה במעגל חיה שיעור 13

יג

31317459יום ראשון י"ט טבת תשפ"א03/01/21 01:7:05

האשה במעגל חיה שיעור 14

יד

31317461יום ראשון י"ט טבת תשפ"א03/01/21 01:1:09

האשה במעגל חיה שיעור 15

טו

31317448יום ראשון י"ט טבת תשפ"א03/01/21 01:14:50

האשה במעגל חיה שיעור 16

טז

31317452יום ראשון י"ט טבת תשפ"א03/01/21 01:10:32

האשה במעגל חיה שיעור 17

יז

31317463יום ראשון י"ט טבת תשפ"א03/01/21 01:9:24

האשה במעגל חיה שיעור 18

יח

31317467יום ראשון י"ט טבת תשפ"א03/01/21 01:3:25

האשה במעגל חיה שיעור 19

יט

31317470יום ראשון י"ט טבת תשפ"א03/01/21 01:1:24

31317472יום ראשון י"ט טבת תשפ"א03/01/21 01:10:35האשה במעגל חיה שיעור כ20

האשה במעגל חיה שיעור 21

כא

31317474יום ראשון י"ט טבת תשפ"א03/01/21 01:15:13

האשה במעגל חיה שיעור 22

כב

31317476יום ראשון י"ט טבת תשפ"א03/01/21 01:8:01
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

האשה במעגל חיה שיעור 23

כג

31317479יום ראשון י"ט טבת תשפ"א03/01/21 01:1:24

האשה במעגל חיה שיעור 24

כד

31317481יום ראשון י"ט טבת תשפ"א03/01/21 01:3:12

האשה במעגל חיה שיעור 25

כה

31317484יום ראשון י"ט טבת תשפ"א03/01/21 01:2:38

האשה במעגל חיה שיעור 26

כו

31317487יום ראשון י"ט טבת תשפ"א03/01/21 01:1:30

האשה במעגל חיה שיעור 27

כז

31317489יום ראשון י"ט טבת תשפ"א03/01/21 01:2:26

האשה במעגל חיה שיעור 28

כח

31317492יום ראשון י"ט טבת תשפ"א03/01/21 00:57:20

האשה במעגל חיה שיעור 29

כט

31317496יום ראשון י"ט טבת תשפ"א03/01/21 01:8:29

31317498יום ראשון י"ט טבת תשפ"א03/01/21 01:3:50האשה במעגל חיה שיעור ל30

האשה במעגל חיה שיעור 31

לא

31317499יום ראשון י"ט טבת תשפ"א03/01/21 01:2:29

סדרת האשה במעגל חייה מחזור ב' 
מס' תיקיה 283228

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

האשה במעגל חיה שיעור 1

א

31317421יום שלישי כ' שבט תשפ"א02/02/21 01:12:17

האשה במעגל חיה שיעור 2

ב

31317425יום שלישי כ' שבט תשפ"א02/02/21 01:10:43

האשה במעגל חיה שיעור 3

ג

31317428יום שלישי כ' שבט תשפ"א02/02/21 01:8:12

האשה במעגל חיה שיעור 4

ד

31317431יום שלישי כ' שבט תשפ"א02/02/21 01:17:07

האשה במעגל חיה שיעור 5

ה

31317433יום שלישי כ' שבט תשפ"א02/02/21 01:10:00

31317438יום שלישי כ' שבט תשפ"א02/02/21 01:9:07האשה במעגל חיה שיעור ו6

האשה במעגל חיה שיעור 7

ז

31317440יום שלישי כ' שבט תשפ"א02/02/21 01:2:17

האשה במעגל חיה שיעור 8

ח

31317444יום שלישי כ' שבט תשפ"א02/02/21 01:11:04

האשה במעגל חיה שיעור 9

ט

31317447יום שלישי כ' שבט תשפ"א02/02/21 01:5:05

האשה במעגל חיה שיעור 10

טו

31317451יום שלישי כ' שבט תשפ"א02/02/21 01:6:16

האשה במעגל חיה שיעור 11

טז

31317453יום שלישי כ' שבט תשפ"א02/02/21 01:22:34

31317456יום שלישי כ' שבט תשפ"א02/02/21 01:7:29האשה במעגל חיה שיעור י12

האשה במעגל חיה שיעור 13

יא

31317458יום רביעי כ"א שבט תשפ"א03/02/21 01:1:41

האשה במעגל חיה שיעור 14

יב

31317460יום רביעי כ"א שבט תשפ"א03/02/21 01:9:52
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

האשה במעגל חיה שיעור 15

יג

31317462יום רביעי כ"א שבט תשפ"א03/02/21 01:5:40

האשה במעגל חיה שיעור 16

יד

31317464יום רביעי כ"א שבט תשפ"א03/02/21 01:9:24

האשה במעגל חיה שיעור 17

יז

31317469יום רביעי כ"א שבט תשפ"א03/02/21 00:55:51

האשה במעגל חיה שיעור 18

יח

31317471יום רביעי כ"א שבט תשפ"א03/02/21 01:6:36

האשה במעגל חיה שיעור 19

יט

31317473יום רביעי כ"א שבט תשפ"א03/02/21 01:2:10

האשה במעגל חיה שיעור 20

כ

31317475יום רביעי כ"א שבט תשפ"א03/02/21 01:19:11

האשה במעגל חיה שיעור 21

כא

31317477יום רביעי כ"א שבט תשפ"א03/02/21 01:7:12

האשה במעגל חיה שיעור 22

כב

31317480יום רביעי כ"א שבט תשפ"א03/02/21 01:0:45

האשה במעגל חיה שיעור 23

כג

31317483יום רביעי כ"א שבט תשפ"א03/02/21 01:4:21

האשה במעגל חיה שיעור 24

כד

31317486יום רביעי כ"א שבט תשפ"א03/02/21 01:11:48

האשה במעגל חיה שיעור 25

כה

31317488יום רביעי כ"א שבט תשפ"א03/02/21 01:8:35

האשה במעגל חיה שיעור 26

כו

31317491יום רביעי כ"א שבט תשפ"א03/02/21 00:57:16

האשה במעגל חיה שיעור 27

כז

31317494יום רביעי כ"א שבט תשפ"א03/02/21 01:7:34

האשה במעגל חיה שיעור 28

כח

31317497יום רביעי כ"א שבט תשפ"א03/02/21 01:7:49

סדרת האשה במעגל חייה מחזור ג' 
מס' תיקיה 283229

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139749יום שני כ' חשון תשע"ו02/11/15 00:59:20רוגע בבית ושלוות הנפש1

1139750יום שני כ"ז חשון תשע"ו09/11/15 01:15:52כיצד לחיות את חיינו בחוויה נעימה2

1139751יום שני ד' כסלו תשע"ו16/11/15 01:9:07לשמור על הבריאות זכות או חובה3

השבת נועם הנשמות-מה זה 4

בשבילנו

1139752יום שני י"א כסלו תשע"ו23/11/15 01:11:14

1139753יום שני י"ח כסלו תשע"ו30/11/15 00:58:54חנוכה5

ההודיה של לאה ותפילת חנה-מה 6

איתי

1139754יום שני ט' טבת תשע"ו21/12/15 01:4:44

1139755יום שני ט"ז טבת תשע"ו28/12/15 01:2:21תפילה דרבנן7

1139756יום שישי כ' טבת תשע"ו01/01/16 00:57:20חיזוק8

1139757יום שני כ"ג טבת תשע"ו04/01/16 01:0:46ברכת שעשני כרצונו והאופי הנשי9

הקשר בין תנועה והתעמלות ושמחת 10

חיים

1139758יום שני ח' שבט תשע"ו18/01/16 01:3:36
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון-11

מה הצחוק והלימוד מזה- חינוך 

כאתגר אישי

1139759יום שני ט"ו שבט תשע"ו25/01/16 00:56:44

רבות בנות עשו חיל ואת עלית על 12

כולנה-קמו בניה ויאשרוה בעלה 

ויהללה

1139760יום שני כ"ב שבט תשע"ו01/02/16 01:14:16

מתחדשים ובונים
מס' תיקיה 81654

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

משנכנס אדר מרבים 1

משמחה

1139761יום שני כ"ט שבט תשע"ו08/02/16 01:07:07

1139762יום שני ו' אדר תשע"ו15/02/16 01:08:40שמחה בעת צרה2

1139763יום שני כ' אדר תשע"ו29/02/16 01:10:26שבת קודש3

1139764יום שני כ"ז אדר תשע"ו07/03/16 01:10:29כח הנתינה4

1139765יום שני ד' אדר ב תשע"ו14/03/16 01:07:56פורים ככיפורים-קדושה5

1139766יום שני א' אייר תשע"ו09/05/16 01:07:13התחדשות לאחר פסח6

1139767יום שני ח' אייר תשע"ו16/05/16 01:13:04רחל אשת רבי עקיבא7

1139768יום שני ט"ו אייר תשע"ו23/05/16 01:15:38דרך ארץ קדמה לתורה8

1139769יום שני כ"ב אייר תשע"ו30/05/16 01:13:14להאמין ביהודי9

1139770יום שני כ"ט אייר תשע"ו06/06/16 01:12:25קבלת התורה10

1139771יום שני י"ד סיון תשע"ו20/06/16 01:18:11שאלות ותשובות11

נושאים אקטואלים לאישה
מס' תיקיה 81655

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

אילה רכסים-האישה היא 1

מקור הברכה

1139772יום שני כ' חשון תשע"ו02/11/15 01:14:02

אילה רכסים-כה תאמר 2

לבית יעקב

1139773יום שני כ"ז חשון תשע"ו09/11/15 01:20:07

1139774יום שני ד' כסלו תשע"ו16/11/15 01:17:28אילה רכסים-חודש כסלו3

אילה רכסים-שעשני 4

כרצונו

1139775יום שני י"א כסלו תשע"ו23/11/15 01:30:12

1139776יום שני כ"ה כסלו תשע"ו07/12/15 01:22:23אילה רכסים-נר חנוכה5

אילה רכסים-זאת חנוכה 6

הכרת הטוב

1139777יום שני ב' טבת תשע"ו14/12/15 01:29:11

1139778יום שני ט' טבת תשע"ו21/12/15 01:29:37אילה רכסים-ערך עצמי7

אילה רכסים-חשיבות 8

עצם החיים

1139779יום שני ט"ז טבת תשע"ו28/12/15 01:18:11

1139780יום שני כ"ג טבת תשע"ו04/01/16 01:34:36אילה רכסים-הכרת הטוב9

1139781יום שני א' שבט תשע"ו11/01/16 01:20:46אילה רכסים-ראש חודש10

אילה רכסים-קשה זיווגם 11

ופרנסתם כקריעת ים סוף

1139782יום שני ח' שבט תשע"ו18/01/16 01:26:22

אילה רכסים-טו בשבט 12

התחדשות

1139783יום שני ט"ו שבט תשע"ו25/01/16 01:17:17

1139784יום שני כ"ב שבט תשע"ו01/02/16 01:30:26אילה רכסים-שידוכים13
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

אילה רכסים-משנכנס 14

אדר מרבים בשמחה

1139785יום שני כ"ט שבט תשע"ו08/02/16 01:30:06

אילה רכסים-חובת 15

ההורים

1139786יום שני ו' אדר תשע"ו15/02/16 01:17:53

אילה רכסים-קדושת 16

השבת

1139787יום שני כ"ז אדר תשע"ו07/03/16 01:17:27

אילה רכסים-הכנה 17

לפורים

1139788יום שני ד' אדר ב תשע"ו14/03/16 01:30:24

1139789יום שני י"א אדר ב תשע"ו21/03/16 01:19:55אילה רכסים-הכנה לפסח18

1139925יום שלישי כ"ח חשון תשע"ט06/11/18 1901:20:06

1139926יום שלישי ה' כסלו תשע"ט13/11/18 2001:16:24

1139927יום שלישי י"ב כסלו תשע"ט20/11/18 2101:09:17

1139928יום שלישי י"ט כסלו תשע"ט27/11/18 2201:07:31

1139929יום שלישי י"ז טבת תשע"ט25/12/18 2301:12:11

1139930יום שלישי כ"ד טבת תשע"ט01/01/19 2401:12:15

1139931יום שלישי ט' שבט תשע"ט15/01/19 2501:15:31

1139932יום שלישי כ"ג שבט תשע"ט29/01/19 2601:15:32

1139933יום שלישי ל' שבט תשע"ט05/02/19 2701:13:43

1139934יום שלישי ז' אדר תשע"ט12/02/19 2801:20:04

1139935יום שלישי י"ד אדר תשע"ט19/02/19 2901:11:20

1139936יום שלישי כ"א אדר תשע"ט26/02/19 3001:12:13

1139937יום שלישי כ"ח אדר תשע"ט05/03/19 3101:13:18

1139938יום שלישי ה' אדר ב תשע"ט12/03/19 3201:15:57

תפקיד האישה
מס' תיקיה 81656

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139790יום ראשון כ"ח שבט תשע"ו07/02/16 01:00:35הקדמה1

1139791יום ראשון ה' אדר תשע"ו14/02/16 01:04:08אמונה וביטחון2

1139792יום ראשון כ"ו אדר תשע"ו06/03/16 00:55:02ואהבת לרעך כמוך3

1139793יום ראשון ג' אדר ב תשע"ו13/03/16 01:03:42נסיונות ברוחניות4

1139794יום ראשון י"ז אדר ב תשע"ו27/03/16 01:05:48חמץ ומצה5

1139795יום ראשון ל' ניסן תשע"ו08/05/16 00:58:02תקשורת טובה6

1139796יום ראשון ז' אייר תשע"ו15/05/16 01:10:01רחל אשת רבי עקיבא7

1139797יום ראשון י"ד אייר תשע"ו22/05/16 01:02:59לג בעומר8

1139798יום ראשון כ"א אייר תשע"ו29/05/16 01:04:16החיים כמו מראה9

1139799יום ראשון י"ג סיון תשע"ו19/06/16 01:03:35השמש והירח10

מנאמנות למלכות
מס' תיקיה 81657

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139800יום רביעי ט"ו חשון תשע"ז16/11/16 01:13:29המלכות שבאדם1
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139801יום רביעי כ"ב חשון תשע"ז23/11/16 01:04:23עבדו את השם בשמחה2

1139802יום רביעי כ"ט חשון תשע"ז30/11/16 01:04:20לחיות את התשובה3

1139803יום רביעי י"ד כסלו תשע"ז14/12/16 01:09:12תקשורת כהתמודדות4

1139804יום רביעי כ"א כסלו תשע"ז21/12/16 01:08:22נר חנוכה5

1139805יום רביעי ו' טבת תשע"ז04/01/17 01:09:13ניסים שבכל יום6

1139806יום רביעי י"ג טבת תשע"ז11/01/17 01:03:00אסרטיביות7

1139807יום רביעי כ' טבת תשע"ז18/01/17 01:03:49נתינה8

1139808יום רביעי כ"ז טבת תשע"ז25/01/17 01:12:21אמונה9

1139809יום רביעי ה' שבט תשע"ז01/02/17 00:59:29נסיונות באמונה10

1139810יום רביעי י"ב שבט תשע"ז08/02/17 00:59:24כי האדם עץ השדה11

1139811יום רביעי י' אדר תשע"ז08/03/17 01:26:00יציאת מצרים12

עבודת המידות ושליטה 13

עצמית

1139812יום רביעי ז' אייר תשע"ז03/05/17 01:14:47

דרך ארץ קדמה לתורה-14

כבוד לזולת

1139813יום רביעי י"ד אייר תשע"ז10/05/17 01:08:59

כאיש אחד בלב אחד-15

כיצד לאהוב את השונה

1139814יום רביעי כ"א אייר תשע"ז17/05/17 01:09:16

שליטה על מחשבות-16

חשיבה חיובית

1139815יום רביעי י"ג סיון תשע"ז07/06/17 01:05:38

1139816יום רביעי כ' סיון תשע"ז14/06/17 01:30:59כיבוד הורים17

1139817יום רביעי כ"ז סיון תשע"ז21/06/17 00:45:52האתגר של האישה בבית18

1139818יום רביעי ד' תמוז תשע"ז28/06/17 01:10:04עין טובה19

סוגיות ביהדות
מס' תיקיה 81658

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139819יום שלישי ה' טבת תשע"ז03/01/17 00:53:10לאחר חנוכה1

1139820יום שלישי י"ב טבת תשע"ז10/01/17 00:53:59ואהבת לרעך כמוך2

1139821יום שלישי י"ט טבת תשע"ז17/01/17 01:08:05נתינה ואהבה3

לא תשנא את אחיך 4

בלבבך

1139822יום שלישי כ"ו טבת תשע"ז24/01/17 00:55:26

1139823יום שלישי ד' שבט תשע"ז31/01/17 01:08:16אסרטיביות ומכובדות5

1139824יום שלישי י"א שבט תשע"ז07/02/17 01:01:58טו בשבט-חינוך הילדים6

1139825יום שלישי י"ח שבט תשע"ז14/02/17 00:53:50כה תאמר לבית יעקב7

1139826יום שלישי כ"ה שבט תשע"ז21/02/17 01:04:54משפטי השם אמת8

1139827יום שלישי ב' אדר תשע"ז28/02/17 01:05:10שמחה9

1139828יום שלישי ו' אייר תשע"ז02/05/17 00:56:29שמירה על בריאות10

סודות לחיים בריאים-סוד 11

ד

1139829יום שלישי י"ג אייר תשע"ז09/05/17 00:59:59

1139830יום שלישי כ' אייר תשע"ז16/05/17 00:52:10לג בעומר12

1139831יום שלישי כ"ז אייר תשע"ז23/05/17 00:55:11קבלת התורה13

1139832יום שלישי י"ב סיון תשע"ז06/06/17 00:30:23גילה רינה דיצה וחדוה14

1139833יום שלישי י"ט סיון תשע"ז13/06/17 01:02:30אהבה ואחוה 15

1139834יום שלישי כ"ו סיון תשע"ז20/06/17 00:55:18קבלת ייסורים באהבה16

1139835יום שלישי ג' תמוז תשע"ז27/06/17 00:57:09שלום ורעות17

1139836יום שלישי י' תמוז תשע"ז04/07/17 01:01:39אשר ברא ששון ושמחה18
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

ימי בין המצרים-אהבת 19

השם לבניו

1139837יום שלישי כ"ד תמוז תשע"ז18/07/17 01:00:14

1139838יום שלישי ב' אב תשע"ז25/07/17 01:07:10תשעת הימים20

הבית היהודי – שיעורים משנת תשע''ז
מס' תיקיה 81660

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139839יום שלישי י"ח שבט תשע"ז14/02/17 01:26:06חכמת נשים1

1139840יום שלישי ב' אדר תשע"ז28/02/17 00:43:48ועשו לי משכן2

1139841יום שלישי ט' אדר תשע"ז07/03/17 01:25:36חודש ניסן3

1139842יום שלישי י"ג אייר תשע"ז09/05/17 01:26:58מכובדות וצניעות4

1139843יום שלישי כ' אייר תשע"ז16/05/17 01:19:12נאמנות למלכות5

1139844יום שלישי כ"ז אייר תשע"ז23/05/17 01:19:11לעסוק בדברי תורה6

1139845יום שלישי י"ב סיון תשע"ז06/06/17 01:15:29גילה רינה דיצה וחדוה7

אהבה ואחווה ושלום 8

ורעות

1139846יום שלישי י"ט סיון תשע"ז13/06/17 01:15:50

1139847יום שלישי כ"ו סיון תשע"ז20/06/17 01:24:49בטח בה לב בעלה9

1139848יום שלישי ג' תמוז תשע"ז27/06/17 01:31:35תפילה10

הבית היהודי – שיעורים משנת תשע''ח
מס' תיקיה 81661

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

תפקיד האישה-עבדו את 1

השם בשמחה

1139849יום שלישי ד' חשון תשע"ח24/10/17 01:03:45

1139850יום שלישי י"א חשון תשע"ח31/10/17 01:05:56תיקון האישה2

1139851יום שלישי י"ח חשון תשע"ח07/11/17 00:57:52הברכה של האישה3

השפעת מצב הרוח על 4

הבית-תכונות הבעל

1139852יום שלישי כ"ה חשון תשע"ח14/11/17 00:56:50

1139853יום שלישי ג' כסלו תשע"ח21/11/17 01:07:11תקשורת נכונה 5

כבוד בבית וסיפוק צרכי 6

הבעל

1139854יום שלישי י' כסלו תשע"ח28/11/17 01:00:28

חנוכה-הרגיל בנר הויין 7

ליה בנים תלמידי חכמים

1139855יום שלישי י"ז כסלו תשע"ח05/12/17 00:59:57

1139856יום שלישי ח' טבת תשע"ח26/12/17 01:02:48הודיה על תפקידנו8

1139857יום שלישי ט"ו טבת תשע"ח02/01/18 00:55:18אשת חיל-כח האישה9

שובבים-מסירות הנפש 10

של הנשים

1139858יום שלישי כ"ב טבת תשע"ח09/01/18 01:04:10

בטח בה לב בעלה-בניית 11

ערך עצמי יהודי

1139859יום שלישי כ"ט טבת תשע"ח16/01/18 00:55:08

אחריות האישה והבנת 12

השונות

1139860יום שלישי ז' שבט תשע"ח23/01/18 01:01:31

שמחה אמיתית מהי-13

הקושי לשמוח

1139861יום שלישי ה' אדר תשע"ח20/02/18 00:59:31

1139862יום שלישי י"ט אדר תשע"ח06/03/18 00:57:22המסר של ניסן-אמונה14
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כבוד האשה
מס' תיקיה 81662

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139863יום שלישי ד' חשון תשע"ח24/10/17 01:03:45קבלה עצמית1

1139864יום שלישי י"א חשון תשע"ח31/10/17 01:05:56הכנעה 2

1139865יום שלישי י"ח חשון תשע"ח07/11/17 00:57:52הברכה של האישה3

השפעת מצב הרוח של 4

האישה בבית

1139866יום שלישי כ"ה חשון תשע"ח14/11/17 00:56:50

1139867יום שלישי ג' כסלו תשע"ח21/11/17 01:07:11תקשורת נכונה בבית5

1139868יום שלישי י' כסלו תשע"ח28/11/17 01:00:28דאגה לצרכים אישיים6

1139869יום שלישי י"ז כסלו תשע"ח05/12/17 00:59:57הרגיל בנר7

1139870יום שלישי ח' טבת תשע"ח26/12/17 01:02:48הודיה על תפקידנו8

1139871יום שלישי ט"ו טבת תשע"ח02/01/18 00:55:18חשיבה חיובית9

מסירות נפש של נשים 10

במצרים

1139872יום שלישי כ"ב טבת תשע"ח09/01/18 01:04:10

1139873יום חמישי ב' שבט תשע"ח18/01/18 00:55:08חכמת נשים בנתה ביתה11

1139874יום שלישי ז' שבט תשע"ח23/01/18 01:01:31להמליך את הבעל12

חיים של ברכה
מס' תיקיה 81663

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

הקדמה-חיי נישואין 1

מאושרים

1139875יום שלישי י"א חשון תשע"ח31/10/17 01:25:02

1139876יום שלישי י"ח חשון תשע"ח07/11/17 01:28:47השוואות2

1139877יום שלישי כ"ה חשון תשע"ח14/11/17 01:27:42כבוד לבעל3

1139878יום שלישי ג' כסלו תשע"ח21/11/17 01:22:05השוני בין איש לאשתו4

1139879יום שלישי י' כסלו תשע"ח28/11/17 01:15:08תפקיד האישה בבית5

1139880יום שלישי י"ז כסלו תשע"ח05/12/17 01:20:56חנוכה-הרגיל בנר6

1139881יום שלישי ח' טבת תשע"ח26/12/17 01:19:23היכולת להרגיש מלאה7

1139882יום שלישי ט"ו טבת תשע"ח02/01/18 01:16:50הכרת הטוב וחסד8

1139883יום שלישי כ"ב טבת תשע"ח09/01/18 01:15:38ערך עצמי9

1139884יום שלישי כ"ט טבת תשע"ח16/01/18 01:14:06דרך ארץ קדמה לתורה10

1139885יום שלישי ז' שבט תשע"ח23/01/18 01:19:45תקשורת נכונה אחראית11

הברכה בבית
מס' תיקיה 81664

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139886יום שלישי י"ד חשון תשע"ט23/10/18 101:22:40

1139887יום שלישי כ"ח חשון תשע"ט06/11/18 201:24:04

1139888יום שלישי ה' כסלו תשע"ט13/11/18 301:13:17

1139889יום שלישי י"ב כסלו תשע"ט20/11/18 401:15:13

1139890יום שלישי י"ט כסלו תשע"ט27/11/18 501:15:43

1139891יום שלישי י"ז טבת תשע"ט25/12/18 601:20:06
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139892יום שלישי כ"ד טבת תשע"ט01/01/19 701:15:39

1139893יום שלישי ב' שבט תשע"ט08/01/19 801:09:50

1139894יום שלישי ט' שבט תשע"ט15/01/19 901:14:35

1139895יום שלישי ט"ז שבט תשע"ט22/01/19 1001:15:06

1139896יום שלישי כ"ג שבט תשע"ט29/01/19 1101:13:42

לנפש תדרשנו
מס' תיקיה 81665

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139897יום רביעי י"ט חשון תשע"ה12/11/14 101:11:49

1139898יום רביעי כ"ו חשון תשע"ה19/11/14 201:15:13

1139899יום רביעי ד' כסלו תשע"ה26/11/14 301:14:45

1139900יום רביעי י"א כסלו תשע"ה03/12/14 401:09:05

1139901יום רביעי י"ח כסלו תשע"ה10/12/14 501:06:09

1139902יום רביעי ט' טבת תשע"ה31/12/14 601:12:16

1139903יום רביעי כ"ג טבת תשע"ה14/01/15 701:11:04

1139904יום רביעי א' שבט תשע"ה21/01/15 801:04:35

1139905יום רביעי ח' שבט תשע"ה28/01/15 901:07:41

1139906יום רביעי ט"ו שבט תשע"ה04/02/15 1001:16:02

1139907יום רביעי כ"ב שבט תשע"ה11/02/15 1101:04:21

1139908יום רביעי כ"ט שבט תשע"ה18/02/15 1200:44:34

1139909יום רביעי כ' אדר תשע"ה11/03/15 1301:07:53

1139910יום רביעי כ"ו ניסן תשע"ה15/04/15 1401:04:18

1139911יום רביעי ג' אייר תשע"ה22/04/15 1501:00:41

1139912יום רביעי י' אייר תשע"ה29/04/15 1601:03:48

1139913יום רביעי י"ז אייר תשע"ה06/05/15 1701:07:13

1139914יום רביעי כ"ד אייר תשע"ה13/05/15 1800:58:19

1139915יום רביעי ב' סיון תשע"ה20/05/15 1900:50:19

1139916יום רביעי ט' סיון תשע"ה27/05/15 2001:05:26

1139917יום רביעי ט"ז סיון תשע"ה03/06/15 2101:01:20

1139918יום רביעי כ"ג סיון תשע"ה10/06/15 2201:09:21

1139919יום רביעי ל' סיון תשע"ה17/06/15 2301:06:36

1139920יום רביעי ז' תמוז תשע"ה24/06/15 2401:04:56

1139921יום רביעי י"ד תמוז תשע"ה01/07/15 2501:10:29

1139922יום רביעי כ"א תמוז תשע"ה08/07/15 2601:06:52

1139923יום רביעי כ"ח תמוז תשע"ה15/07/15 2701:00:43
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139924יום רביעי ו' אב תשע"ה22/07/15 2801:02:23

מבית אבא
מס' תיקיה 81667

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139939שבת י"ג תשרי תש"פ12/10/19 101:02:17

1139940יום שלישי ז' חשון תש"פ05/11/19 201:10:05

1139941יום שלישי י"ד חשון תש"פ12/11/19 301:15:09

1139942יום שלישי כ"ח חשון תש"פ26/11/19 401:08:48

1139943יום שלישי ה' כסלו תש"פ03/12/19 501:05:13

1139944יום שלישי י"ט כסלו תש"פ17/12/19 601:02:37

1139945יום שלישי ג' טבת תש"פ31/12/19 701:12:22

תקשורת מקרבת, שיעורים משנת תשע''ג
מס' תיקיה 81670

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139974יום רביעי י"ד אייר תשע"ג24/04/13 101:09:57

1139975יום רביעי כ"א אייר תשע"ג01/05/13 201:18:43

1139976יום רביעי כ"ח אייר תשע"ג08/05/13 301:20:18

1139977יום רביעי כ' סיון תשע"ג29/05/13 401:22:27

1139978יום רביעי כ"ז סיון תשע"ג05/06/13 501:24:00

1139979יום רביעי ד' תמוז תשע"ג12/06/13 601:14:30

1139980יום רביעי י"א תמוז תשע"ג19/06/13 701:11:05

1139981יום רביעי י"ח תמוז תשע"ג26/06/13 801:26:14

1139982יום רביעי כ"ה תמוז תשע"ג03/07/13 901:16:07

1139983יום רביעי ג' אב תשע"ג10/07/13 1001:13:11

1139984יום רביעי א' אלול תשע"ג07/08/13 1101:23:30

1139985יום רביעי ח' אלול תשע"ג14/08/13 1201:14:34

1139986יום רביעי ט"ו אלול תשע"ג21/08/13 1301:21:57

1139987יום רביעי כ"ב אלול תשע"ג28/08/13 1401:16:04

תקשורת מקרבת, שיעורים משנת תשע''ד
מס' תיקיה 81669

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139946יום רביעי י"ט חשון תשע"ד23/10/13 101:17:50

1139947יום רביעי כ"ו חשון תשע"ד30/10/13 201:19:16

1139948יום רביעי ג' כסלו תשע"ד06/11/13 301:14:26
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139949יום רביעי י' כסלו תשע"ד13/11/13 401:21:10

1139950יום רביעי י"ז כסלו תשע"ד20/11/13 501:05:49

1139951יום רביעי כ"ד כסלו תשע"ד27/11/13 601:24:06

1139952יום רביעי ח' טבת תשע"ד11/12/13 701:14:24

1139953יום רביעי כ"ב טבת תשע"ד25/12/13 801:14:45

1139954יום רביעי כ"ט טבת תשע"ד01/01/14 901:19:36

1139955יום רביעי ז' שבט תשע"ד08/01/14 1001:15:57

1139956יום רביעי י"ד שבט תשע"ד15/01/14 1101:02:49

1139957יום רביעי כ"א שבט תשע"ד22/01/14 1201:06:23

1139958יום רביעי כ"ח שבט תשע"ד29/01/14 1301:12:00

1139959יום רביעי ה' אדר תשע"ד05/02/14 1401:09:03

1139960יום רביעי י"ב אדר תשע"ד12/02/14 1501:15:53

1139961יום רביעי י"ט אדר תשע"ד19/02/14 1601:15:56

1139962יום רביעי כ"ו אדר תשע"ד26/02/14 1701:19:52

1139963יום רביעי ג' אדר ב תשע"ד05/03/14 1801:16:55

1139964יום רביעי י' אדר ב תשע"ד12/03/14 1901:14:17

1139965יום רביעי ל' ניסן תשע"ד30/04/14 2001:17:15

1139966יום רביעי ז' אייר תשע"ד07/05/14 2101:24:44

1139967יום רביעי י"ד אייר תשע"ד14/05/14 2201:12:36

1139968יום רביעי כ"א אייר תשע"ד21/05/14 2301:20:25

1139969יום רביעי כ"ח אייר תשע"ד28/05/14 2401:14:50

1139970יום רביעי י"ג סיון תשע"ד11/06/14 2501:22:34

1139971יום רביעי כ' סיון תשע"ד18/06/14 2601:21:33

1139972יום רביעי כ"ז סיון תשע"ד25/06/14 2701:23:36

1139973יום רביעי ד' תמוז תשע"ד02/07/14 2801:19:20

הריון ולידה
מס' תיקיה 81671

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

אמונה והשתדלות בזמן 1

הריון

1139988יום חמישי ה' אלול תשע"ו08/09/16 00:38:03

לידה כמקור להשראה 2

רוחנית

1139989יום חמישי ה' אלול תשע"ו08/09/16 00:55:22

ענינים שונים
מס' תיקיה 81564

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139361יום שלישי י' סיון תשס"ט02/06/09 01:06:11כח הדיבור1

1139362יום שלישי י"ז סיון תשס"ט09/06/09 01:11:03עזר כנגדו2
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139363יום שני כ"ח תמוז תשס"ט20/07/09 00:40:39הספד וכנס3

1139364שבת י"ג חשון תש"ע31/10/09 00:30:59רחל אמנו4

1139365יום רביעי ט"ו אלול תש"ע25/08/10 01:20:52המלכת השם5

1139366יום שלישי ו' תשרי תשע"א14/09/10 01:16:10בת מלך6

1139367יום ראשון כ"ח כסלו תשע"א05/12/10 01:14:12חנוכה7

1139368יום שישי ד' ניסן תשע"א08/04/11 00:56:16יציאה מעבדות לחירות8

איך נזכה להרגיש את 9

שמחת התורה

1139369יום שני ד' סיון תשע"א06/06/11 01:13:31

איזהו מכובד המכבדת 10

את בעלה

1139370יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:10:00

1139371יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:10:13אל תטוש תורת אמך11

אמונה והשתדלות בזמן 12

הריון

1139372יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 00:40:47

הזכות של אמהות טבת 13

תשע

1139373יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:19:51

1139374יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:12:52ותחינה המילדות14

סמנריון שלהבת אייר 15

תשע-אמונה

1139375יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:15:33

תשע אסיפת אמהות 16

חסידי ירושלים-חינוך

1139376יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 00:29:50

10 להודות על התקשורת 17

התמידית עם הקדוש 

ברוך הוא

1139377יום שני כ"א טבת תשע"ב16/01/12 01:00:39

1139650יום שישי ז' ניסן תשע"ה27/03/15 00:40:47הודיה18

איך לצאת לקניות בערב 19

חג

1139651יום שני כ"ה אדר ב תשע"ו04/04/16 00:47:06

1139652יום חמישי כ"ח אדר ב תשע"ו07/04/16 00:27:47התחדשות20

עיצות להגיע לערב פסח 21

יותר רגועה

1139653יום חמישי כ"ח אדר ב תשע"ו07/04/16 00:24:47

לזכרו של הרב עזריאל 22

טאובר זצל הקרנת 

שיעורו של הרב-הרבנית 

נוישטט-הרב פולק והרב 

קל

1139378יום רביעי ג' אייר תשע"ט08/05/19 02:48:53

דברי הספד על הרב 23

עזריאל טאובר זצל

1139654יום חמישי ד' אייר תשע"ט09/05/19 00:48:08

אמונה ושש מצוות 24

תמידיות שיעור א

1139379יום שלישי י' אלול תשע"ט10/09/19 01:10:39

אמונה ושש מצוות 25

תמידיות שיעור ב

1139380יום רביעי י"א אלול תשע"ט11/09/19 01:10:10

אמונה ושש מצוות 26

תמידיות שיעור ג

1139381יום חמישי י"ב אלול תשע"ט12/09/19 01:05:02

אמונה ושש מצוות 27

תמידיות שיעור ד

1139382יום שישי י"ג אלול תשע"ט13/09/19 01:21:36

אמונה ושש מצוות 28

תמידיות שיעור ה

1139383שבת י"ד אלול תשע"ט14/09/19 00:58:29

אמונה ושש מצוות 29

תמידיות שיעור ו

1139384יום ראשון ט"ו אלול תשע"ט15/09/19 01:12:28
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

אמונה ושש מצוות 30

תמידיות שיעור ז

1139385יום שני ט"ז אלול תשע"ט16/09/19 01:24:49

אמונה ושש מצוות 31

תמידיות שיעור ח

1139386יום שלישי י"ז אלול תשע"ט17/09/19 01:06:21

אמונה ושש מצוות 32

תמידיות שיעור ט

1139387יום רביעי י"ח אלול תשע"ט18/09/19 00:55:36

אמונה ושש מצוות 33

תמידיות שיעור י

1139388יום חמישי י"ט אלול תשע"ט19/09/19 00:54:46

1139389יום שישי כ' אלול תשע"ט20/09/19 00:46:41מידה כנגד מידה34

שיחה שבועית בעברית

חומש בראשית, פרשת בראשית
מס' תיקיה 81570

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139414יום חמישי כ"ה תשרי תשע"ו08/10/15 00:50:24בראשית1

1139415יום שישי כ"ו תשרי תשע"ז28/10/16 00:40:27בראשית2

1139416יום חמישי כ"ה תשרי תשע"ט04/10/18 01:07:17בראשית3

1139395יום רביעי כ"ד תשרי תש"פ23/10/19 00:28:18בראשית4

פרשת בראשית -שבת 5

מברכים חשון

30724418יום חמישי כ"ז תשרי תשפ"א15/10/20 00:31:16

חומש בראשית, פרשת נח
מס' תיקיה 81571

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139417יום חמישי ב' חשון תשע"ו15/10/15 00:50:39נח-לאור המצב הביטחוני1

1139418יום חמישי ב' חשון תשע"ז03/11/16 00:49:04נח2

1139419יום חמישי כ"ט תשרי תשע"ח19/10/17 00:44:49נח-ראש חודש חשון3

1139420יום חמישי ב' חשון תשע"ט11/10/18 00:51:35נח4

1139396יום חמישי ב' חשון תש"פ31/10/19 00:34:06נח5

30756921יום חמישי ד' חשון תשפ"א22/10/20 00:50:05פרשת נח6

חומש בראשית, פרשת לך לך
מס' תיקיה 81572

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139421יום רביעי ח' חשון תשע"ו21/10/15 00:50:58לך לך1

1139422יום חמישי ט' חשון תשע"ז10/11/16 00:50:26לך לך2

1139423יום רביעי ה' חשון תשע"ח25/10/17 00:40:45לך לך3

1139424יום חמישי ט' חשון תשע"ט18/10/18 00:42:33לך לך4

1139397יום חמישי ט' חשון תש"פ07/11/19 00:46:51לך לך5

30778248יום חמישי י"א חשון תשפ"א29/10/20 00:43:16פרשת לך לך6
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חומש בראשית, פרשת וירא
מס' תיקיה 81573

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139425יום חמישי ט"ז חשון תשע"ו29/10/15 00:45:49וירא1

1139426יום חמישי ט"ז חשון תשע"ז17/11/16 00:31:19וירא2

1139427יום חמישי י"ג חשון תשע"ח02/11/17 00:49:18וירא3

1139428יום חמישי ט"ז חשון תשע"ט25/10/18 00:38:58וירא4

1139398יום חמישי ט"ז חשון תש"פ14/11/19 00:39:26וירא5

31024399יום חמישי י"ח חשון תשפ"א05/11/20 00:39:58פרשת וירא6

חומש בראשית, פרשת חיי שרה
מס' תיקיה 81574

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139429יום חמישי כ"ג חשון תשע"ו05/11/15 00:40:31חיי שרה1

1139430יום חמישי כ"ג חשון תשע"ז24/11/16 00:39:04חיי שרה2

1139431יום חמישי כ' חשון תשע"ח09/11/17 00:42:02חיי שרה3

1139432יום חמישי כ"ג חשון תשע"ט01/11/18 00:50:58חיי שרה4

1139399יום חמישי כ"ג חשון תש"פ21/11/19 00:31:48חיי שרה5

31038666יום חמישי כ"ה חשון תשפ"א12/11/20 00:42:50פרשת חיי שרה6

חומש בראשית, פרשת תולדות
מס' תיקיה 81575

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139433יום חמישי ל' חשון תשע"ו12/11/15 01:01:15תולדות1

1139434יום חמישי א' כסלו תשע"ז01/12/16 00:52:15תולדות2

1139435יום חמישי כ"ז חשון תשע"ח16/11/17 00:51:21תולדות3

1139436יום חמישי ל' חשון תשע"ט08/11/18 00:25:06תולדות-ראש חודש כסלו4

1139400יום חמישי ל' חשון תש"פ28/11/19 00:30:39תולדות5

31052660יום חמישי ג' כסלו תשפ"א19/11/20 00:54:46פרשת תולדות6

חומש בראשית, פרשת ויצא
מס' תיקיה 81576

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139437יום חמישי ז' כסלו תשע"ו19/11/15 00:39:01ויצא1

1139438יום חמישי ח' כסלו תשע"ז08/12/16 00:34:01ויצא2

1139439יום חמישי ה' כסלו תשע"ח23/11/17 00:37:53ויצא3

1139440יום חמישי ז' כסלו תשע"ט15/11/18 00:33:33ויצא4

1139401יום רביעי ו' כסלו תש"פ04/12/19 00:26:41ויצא5

31063127יום חמישי י' כסלו תשפ"א26/11/20 00:39:29פרשת ויצא6

חומש בראשית, פרשת וישלח
מס' תיקיה 81577

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139441יום חמישי י"ד כסלו תשע"ו26/11/15 00:48:40וישלח1

1139442יום חמישי ט"ו כסלו תשע"ז15/12/16 00:38:19וישלח2
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139443יום חמישי י"ב כסלו תשע"ח30/11/17 01:06:48וישלח3

1139444יום חמישי י"ד כסלו תשע"ט22/11/18 00:47:25וישלח4

1139402יום חמישי י"ד כסלו תש"פ12/12/19 00:50:08וישלח5

31101441יום חמישי י"ז כסלו תשפ"א00:48:4303/12/20פרשת וישלח6

חומש בראשית, פרשת וישב
מס' תיקיה 81578

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139445יום חמישי כ"א כסלו תשע"ו03/12/15 01:09:09וישב-ערב חנוכה1

1139446יום חמישי כ"ב כסלו תשע"ז22/12/16 00:40:58וישב-ערב חנוכה2

1139447יום חמישי י"ט כסלו תשע"ח07/12/17 00:32:49וישב3

1139448יום חמישי כ"א כסלו תשע"ט29/11/18 00:35:01וישב4

1139403יום חמישי כ"א כסלו תש"פ19/12/19 00:34:58וישב5

31118186יום חמישי כ"ד כסלו תשפ"א00:32:2410/12/20פרשת וישב6

חומש בראשית, פרשת מקץ
מס' תיקיה 81579

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139449יום שישי א' טבת תשע"ז30/12/16 00:44:10מקץ1

1139450יום חמישי כ"ו כסלו תשע"ח14/12/17 00:48:25מקץ-שבת חנוכה2

1139451יום רביעי כ"ז כסלו תשע"ט05/12/18 00:33:32מקץ-שבת חנוכה3

1139404יום חמישי כ"ח כסלו תש"פ26/12/19 00:35:49מקץ-חנוכה4

31124126יום חמישי ב' טבת תשפ"א00:35:1517/12/20פרשת מקץ - זאת חנוכה5

חומש בראשית, פרשת ויגש
מס' תיקיה 81580

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139452יום חמישי ג' טבת תשע"ה25/12/14 01:06:43ויגש1

1139453יום חמישי ה' טבת תשע"ו17/12/15 00:57:38ויגש2

1139454יום חמישי ז' טבת תשע"ז05/01/17 00:37:53ויגש3

1139455יום חמישי ג' טבת תשע"ח21/12/17 00:28:52ויגש4

1139456יום חמישי ה' טבת תשע"ט13/12/18 00:37:03ויגש5

1139405יום חמישי ה' טבת תש"פ02/01/20 00:40:41ויגש6

31144578יום חמישי ט' טבת תשפ"א00:38:1524/12/20פרשת ויגש7

חומש בראשית, פרשת ויחי
מס' תיקיה 81581

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139457יום חמישי י"ב טבת תשע"ו24/12/15 00:49:24ויחי1

1139458יום חמישי י"ד טבת תשע"ז12/01/17 00:37:09ויחי2

1139459יום חמישי י' טבת תשע"ח28/12/17 00:35:28ויחי3

1139460יום חמישי י"ב טבת תשע"ט20/12/18 00:45:00ויחי4

1139406יום חמישי י"ב טבת תש"פ09/01/20 00:38:33ויחי5

31155230יום חמישי ט"ז טבת תשפ"א00:39:3331/12/20פרשת ויחי6
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חומש שמות, פרשת שמות
מס' תיקיה 81583

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139461יום רביעי ט"ז טבת תשע"ה07/01/15 00:40:54שמות1

1139462יום חמישי י"ט טבת תשע"ו31/12/15 01:05:09שמות2

1139463יום חמישי כ"א טבת תשע"ז19/01/17 00:33:06שמות3

1139464יום רביעי ט"ז טבת תשע"ח03/01/18 00:34:53שמות4

1139465יום חמישי י"ט טבת תשע"ט27/12/18 00:36:32שמות5

1139407יום חמישי י"ט טבת תש"פ16/01/20 00:43:39שמות6

פרשת שמות - שבת 7

מברכים חודש שבט

31167193יום חמישי כ"ג טבת תשפ"א00:43:0107/01/21

חומש שמות, פרשת וארא
מס' תיקיה 81584

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139466יום חמישי כ"ד טבת תשע"ה15/01/15 00:58:57וארא1

1139467יום חמישי כ"ו טבת תשע"ו07/01/16 00:40:59וארא2

1139468יום חמישי כ"ח טבת תשע"ז26/01/17 00:40:52וארא3

1139469יום חמישי כ"ד טבת תשע"ח11/01/18 00:29:25וארא4

1139470יום חמישי כ"ו טבת תשע"ט03/01/19 00:47:55וארא5

1139408יום חמישי כ"ו טבת תש"פ23/01/20 00:42:23וארא6

31209394יום חמישי א' שבט תשפ"א00:47:2414/01/21פרשת וארא7

חומש שמות, פרשת בא
מס' תיקיה 81585

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139471יום חמישי ב' שבט תשע"ה22/01/15 00:42:59בא1

1139472יום חמישי ד' שבט תשע"ו14/01/16 00:47:15בא2

1139473יום חמישי ו' שבט תשע"ז02/02/17 00:42:29בא3

1139474יום חמישי ב' שבט תשע"ח18/01/18 00:46:22בא4

1139475יום חמישי ד' שבט תשע"ט10/01/19 00:46:01בא5

1139409יום חמישי ד' שבט תש"פ30/01/20 00:40:36בא6

31249323יום חמישי ח' שבט תשפ"א00:46:3821/01/21פרשת בא7

חומש שמות, פרשת בשלח
מס' תיקיה 81586

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139476יום חמישי ט' שבט תשע"ה29/01/15 00:25:25בשלח-שבת שירה1

1139477יום חמישי י"א שבט תשע"ו21/01/16 00:52:25בשלח-שבת שירה2

בשלח-שבת שירה-טו 3

בשבט

1139478יום שישי י"ד שבט תשע"ז10/02/17 00:41:30

1139479יום רביעי ח' שבט תשע"ח24/01/18 00:38:48בשלח4

1139480יום חמישי י"א שבט תשע"ט17/01/19 00:43:42בשלח5

בשלח-שירה-ערב טו 6

בשבט

1139410יום חמישי י"א שבט תש"פ06/02/20 00:50:22
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

פרשת בשלח - שבת 7

שירה

31277182יום חמישי ט"ו שבט תשפ"א00:38:1028/01/21

חומש שמות, פרשת יתרו
מס' תיקיה 81587

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139481יום חמישי ט"ז שבט תשע"ה05/02/15 00:42:58יתרו1

1139482יום חמישי י"ח שבט תשע"ו28/01/16 00:35:44יתרו-מתן תורה2

1139483יום חמישי כ' שבט תשע"ז16/02/17 00:58:22יתרו-קבלת התורה3

1139484יום חמישי ט"ז שבט תשע"ח01/02/18 00:30:09יתרו4

1139485יום שלישי ט"ז שבט תשע"ט22/01/19 00:24:25יתרו5

1139411יום חמישי י"ח שבט תש"פ13/02/20 00:36:52יתרו6

פרשת יתרו - שבת 7

מברכים, ראש חודש אדר

31305256יום חמישי כ"ב שבט תשפ"א04/02/21 00:33:14

חומש שמות, פרשת משפטים
מס' תיקיה 81588

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139486יום חמישי כ"ג שבט תשע"ה12/02/15 00:32:45משפטים1

1139487יום חמישי כ"ה שבט תשע"ו04/02/16 00:59:06משפטים2

1139488יום שישי כ"ח שבט תשע"ז24/02/17 00:38:18משפטים-שבת מברכים3

1139489יום חמישי כ"ג שבט תשע"ח08/02/18 00:50:13משפטים4

1139490יום חמישי כ"ה שבט תשע"ט31/01/19 00:49:06משפטים-שבת מברכים5

1139412יום חמישי כ"ה שבט תש"פ20/02/20 00:46:30משפטים-שקלים6

פרשת משפטים - שבת 7

שקלים

31348480יום חמישי כ"ט שבט תשפ"א11/02/21 00:29:55

חומש שמות, פרשת תרומה
מס' תיקיה 81589

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139491יום חמישי ל' שבט תשע"ה19/02/15 00:47:15תרומה1

1139492יום חמישי ב' אדר תשע"ו11/02/16 00:50:14תרומה2

1139493יום חמישי ד' אדר תשע"ז02/03/17 00:31:46תרומה3

1139494יום חמישי ל' שבט תשע"ח15/02/18 00:36:07תרומה4

1139495יום חמישי ב' אדר תשע"ט07/02/19 00:47:46תרומה5

1139413יום חמישי ב' אדר תש"פ27/02/20 00:25:41פרשת תרומה6

פרשת תרומה - פרשת 7

זכור

31367923יום חמישי ו' אדר תשפ"א18/02/21 00:36:1821:09

חומש שמות, פרשת תצוה
מס' תיקיה 81590

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139496יום חמישי ט' אדר תשע"ו18/02/16 00:33:18תצוה1

1139497יום חמישי י"א אדר תשע"ז09/03/17 00:40:14תצוה-זכור2

1139498יום חמישי ז' אדר תשע"ח22/02/18 00:32:28תצוה3



44 מפתח שיעורי הרבנית נוישטאט תחי' - שיעורים בעברית

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139499יום חמישי ט' אדר תשע"ט14/02/19 00:48:53תצוה4

7191064יום חמישי ט' אדר תש"פ05/03/20 00:28:43תצוה5

פרשת תצוה - פורים 6

תשפ''א

31377235יום רביעי י"ב אדר תשפ"א24/02/21 00:45:2200:54

חומש שמות, פרשת כי תשא
מס' תיקיה 81591

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139500יום חמישי ט"ז אדר תשע"ו25/02/16 00:38:32כי תשא1

1139501יום שישי י"ט אדר תשע"ז17/03/17 00:56:48כי תשא2

1139502יום רביעי י"ג אדר תשע"ח28/02/18 00:21:25כי תשא-ערב פורים3

1139503יום חמישי ט"ז אדר תשע"ט21/02/19 00:48:51כי תשא4

7204695יום חמישי ט"ז אדר תש"פ12/03/20 00:31:58כי תשא5

פרשת כי תשא - פרשת 6

פרה

31388924יום חמישי כ' אדר תשפ"א04/03/21 00:52:1121:24

חומש שמות, פרשת ויקהל
מס' תיקיה 81592

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139504יום חמישי כ"א אדר תשע"ה12/03/15 00:38:45ויקהל פקודי1

1139505יום חמישי כ"ג אדר תשע"ו03/03/16 00:38:11ויקהל2

1139506יום שלישי א' ניסן תשע"ז28/03/17 00:30:10ויקהל פקודי-החודש3

1139507יום חמישי כ"א אדר תשע"ח08/03/18 00:31:36ויקהל פקודי4

1139508יום חמישי כ"ג אדר תשע"ט28/02/19 00:35:36ויקהל-שקלים5

7210975יום חמישי כ"ג אדר תש"פ19/03/20 00:51:39ויקהל6

חומש שמות, פרשת פקודי
מס' תיקיה 81593

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139509יום חמישי ל' אדר תשע"ו10/03/16 00:51:44פקודי1

1139510יום חמישי ל' אדר תשע"ט07/03/19 00:42:12פקודי2

חומש ויקרא, פרשת ויקרא
מס' תיקיה 81595

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139511יום חמישי כ"ח אדר תשע"ה19/03/15 00:41:37ויקרא1

1139512יום חמישי ז' אדר ב תשע"ו17/03/16 00:34:41ויקרא2

1139513יום חמישי ג' ניסן תשע"ז30/03/17 00:38:51ויקרא3

1139514יום רביעי כ"ז אדר תשע"ח14/03/18 00:34:24ויקרא-פרשת החודש4

1139515יום חמישי ז' אדר ב תשע"ט14/03/19 00:55:57ויקרא-זכור5

7218322יום שלישי כ"ח אדר תש"פ24/03/20 00:47:42חיזוק עקב המצב6

7223224יום חמישי א' ניסן תש"פ26/03/20 00:49:41פרשת ויקרא7
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חומש ויקרא, פרשת צו
מס' תיקיה 81596

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139516יום חמישי י' ניסן תשע"ז06/04/17 00:43:45צו-שבת הגדול1

1139517יום חמישי ו' ניסן תשע"ח22/03/18 00:53:20צו-שבת הגדול2

1139518יום רביעי י"ג אדר ב תשע"ט20/03/19 00:22:49צו-מוצאי פורים3

7234686יום חמישי ח' ניסן תש"פ02/04/20 00:53:49שבת הגדול4

חומש ויקרא, פרשת שמיני
מס' תיקיה 81597

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139519יום שישי כ"ב אדר ב תשע"ו01/04/16 00:47:54שמיני1

1139520יום חמישי כ"ד ניסן תשע"ז20/04/17 00:41:58שמיני2

1139521יום חמישי כ"ז ניסן תשע"ח12/04/18 00:29:36שמיני-תזריע מצורע3

שמיני-שבת מברכים-4

שבת פרה

1139522יום חמישי כ"א אדר ב תשע"ט28/03/19 00:33:35

7246132יום שלישי כ' ניסן תש"פ14/04/20 00:45:08פרשת שמיני5

חומש ויקרא, פרשת תזריע
מס' תיקיה 81598

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139523יום חמישי כ"ז ניסן תשע"ה16/04/15 00:43:15תזריע מצורע1

1139524יום חמישי א' אייר תשע"ז27/04/17 00:27:03תזריע מצורע2

תזריע-ראש חודש ניסן-3

שבת החודש

1139525יום חמישי כ"ח אדר ב תשע"ט04/04/19 00:45:51

7270899יום חמישי כ"ט ניסן תש"פ23/04/20 01:02:04פרשת תזריע4

חומש ויקרא, פרשת מצורע
מס' תיקיה 81599

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139526יום חמישי ו' ניסן תשע"ט11/04/19 00:37:09מצורע-שבת הגדול1

חומש ויקרא, פרשת אחרי מות
מס' תיקיה 81600

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139527יום חמישי ד' אייר תשע"ה23/04/15 01:05:05אחרי מות קדושים1

1139528יום חמישי ח' אייר תשע"ז04/05/17 00:38:19אחרי מות קדושים2

1139529יום חמישי ד' אייר תשע"ח19/04/18 00:32:46אחרי מות קדושים3

1139530יום חמישי י"ג ניסן תשע"ט18/04/19 00:41:25ערב פסח-אחרי מות4

7301482יום חמישי ו' אייר תש"פ30/04/20 01:06:39פרשת אחרי מות5

חומש ויקרא, פרשת קדושים
מס' תיקיה 81601

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139531יום חמישי כ"ז ניסן תשע"ו05/05/16 00:35:05קדושים1

1139532יום חמישי כ"ז ניסן תשע"ט02/05/19 01:00:11קדושים-שבת מברכים2
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חומש ויקרא, פרשת אמור
מס' תיקיה 81602

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139533יום חמישי י"א אייר תשע"ה30/04/15 00:43:38אמור1

1139534יום חמישי ד' אייר תשע"ו12/05/16 00:29:15אמור2

1139535יום חמישי ט"ו אייר תשע"ז11/05/17 01:01:11אמור3

1139536יום חמישי י"א אייר תשע"ח26/04/18 00:42:07אמור4

7331986יום חמישי י"ג אייר תש"פ07/05/20 00:41:33פרשת אמור5

חומש ויקרא, פרשת בהר
מס' תיקיה 81603

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139537יום חמישי י"א אייר תשע"ו19/05/16 00:45:10בהר1

1139538יום חמישי כ"ב אייר תשע"ז18/05/17 00:24:25בהר בחוקותי2

1139539יום חמישי י"ח אייר תשע"ח03/05/18 00:48:05בהר3

1139540יום רביעי י' אייר תשע"ט15/05/19 00:25:24בהר4

7357205יום חמישי כ' אייר תש"פ14/05/20 00:49:11פרשת בהר5

חומש ויקרא, פרשת בחוקותי
מס' תיקיה 81604

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

בחקותי-שבת מברכים-1

הכנה לשבועות

1139541יום רביעי כ"ד אייר תשע"ה13/05/15 00:36:57

1139542יום שישי י"ט אייר תשע"ו27/05/16 00:58:37בחוקותי2

1139543יום חמישי כ"ה אייר תשע"ח10/05/18 00:48:45בחוקותי3

לג בעומר וקשר שיש 4

לפרשת בחוקותי

1139544יום חמישי י"ח אייר תשע"ט23/05/19 00:38:30

חומש במדבר, פרשת במדבר
מס' תיקיה 81606

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139545יום חמישי כ"ה אייר תשע"ו02/06/16 00:43:07במדבר1

1139546יום שישי א' סיון תשע"ז26/05/17 00:05:06במדבר2

1139547יום שני ד' סיון תשע"ז29/05/17 00:48:55במדבר-חג השבועות3

1139548יום חמישי ג' סיון תשע"ח17/05/18 00:58:22במדבר4

1139549יום חמישי כ"ה אייר תשע"ט30/05/19 00:35:45במדבר5

7376942יום חמישי כ"ז אייר תש"פ21/05/20 00:43:03פרשת במדבר6

חומש במדבר, פרשת נשא
מס' תיקיה 81607

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139550יום חמישי י' סיון תשע"ה28/05/15 00:28:49נשא1

1139551יום חמישי ג' סיון תשע"ו09/06/16 00:37:34נשא-שבועות2

1139552יום חמישי ז' סיון תשע"ז01/06/17 00:46:30נשא3

1139553יום חמישי י' סיון תשע"ח24/05/18 01:01:26נשא4

1139554יום חמישי ג' סיון תשע"ט06/06/19 00:36:39נשא-ערב מתן תורה5
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

7387401יום רביעי ד' סיון תש"פ27/05/20 00:30:43פרשת נשא6

חומש במדבר, פרשת בהעלותך
מס' תיקיה 81608

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139555יום חמישי י"ז סיון תשע"ה04/06/15 01:04:50בהעלותך1

בהעלותך-לאחר 2

השבועות

1139556יום חמישי י' סיון תשע"ו16/06/16 00:44:16

1139557יום חמישי י"ד סיון תשע"ז08/06/17 00:31:43בהעלותך3

1139558יום חמישי י"ז סיון תשע"ח31/05/18 00:45:27בהעלותך4

1139559יום חמישי י' סיון תשע"ט13/06/19 00:55:35בהעלותך5

7396512יום חמישי י"ב סיון תש"פ04/06/20 00:32:13פרשת בהעלותך6

חומש במדבר, פרשת שלח
מס' תיקיה 81609

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139560יום חמישי כ"ד סיון תשע"ה11/06/15 00:43:41שלח1

1139561יום חמישי י"ז סיון תשע"ו23/06/16 00:50:37שלח2

1139562יום חמישי כ"א סיון תשע"ז15/06/17 00:31:37שלח3

1139563יום חמישי כ"ד סיון תשע"ח07/06/18 00:45:15שלח4

1139564יום חמישי י"ז סיון תשע"ט20/06/19 00:56:59שלח לך5

7406874יום חמישי י"ט סיון תש"פ11/06/20 00:34:41פרשת שלח6

חומש במדבר, פרשת קרח
מס' תיקיה 81610

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139565יום חמישי א' תמוז תשע"ה18/06/15 00:52:02קרח-ראש חודש תמוז1

1139566יום חמישי כ"ד סיון תשע"ו30/06/16 00:40:54קרח2

1139567יום חמישי כ"ח סיון תשע"ז22/06/17 00:33:49קורח3

1139568יום חמישי א' תמוז תשע"ח14/06/18 00:23:33קורח4

1139569יום חמישי כ"ד סיון תשע"ט27/06/19 00:36:52קורח5

29677005יום חמישי כ"ו סיון תש"פ18/06/20 00:33:55פרשת קורח6

חומש במדבר, פרשת חוקת
מס' תיקיה 81611

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139570יום חמישי ח' תמוז תשע"ה25/06/15 00:52:18חוקת1

1139571יום חמישי א' תמוז תשע"ו07/07/16 00:42:51חוקת2

1139572יום חמישי ה' תמוז תשע"ז29/06/17 00:33:32חוקת3

1139573יום חמישי ח' תמוז תשע"ח21/06/18 00:44:33חוקת4

1139574יום חמישי א' תמוז תשע"ט04/07/19 00:24:28חוקת5

29685223יום חמישי ג' תמוז תש"פ25/06/20 00:26:24פרשת חוקת6
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חומש במדבר, פרשת בלק
מס' תיקיה 81612

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139575יום שישי ט' תמוז תשע"ו15/07/16 00:54:02בלק1

1139576יום חמישי י"ב תמוז תשע"ז06/07/17 01:03:30בלק2

1139577יום חמישי ט"ו תמוז תשע"ח28/06/18 00:30:23בלק3

1139578יום חמישי ח' תמוז תשע"ט11/07/19 00:45:58בלק4

29894771יום חמישי י' תמוז תש"פ02/07/20 00:23:41פרשת בלק5

חומש במדבר, פרשת פנחס
מס' תיקיה 81613

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139579יום חמישי כ"ב תמוז תשע"ה09/07/15 00:46:01פנחס1

1139580יום חמישי ט"ו תמוז תשע"ו21/07/16 00:30:46פנחס-ערב יז בתמוז2

1139581יום חמישי י"ט תמוז תשע"ז13/07/17 00:57:26פינחס3

1139582יום חמישי כ"ב תמוז תשע"ח05/07/18 00:46:32פנחס4

1139583יום חמישי ט"ו תמוז תשע"ט18/07/19 00:44:42פנחס5

29903468יום חמישי י"ז תמוז תש"פ09/07/20 00:43:13פרשת פנחס6

חומש במדבר, פרשת מטות
מס' תיקיה 81614

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139584יום חמישי כ"ב תמוז תשע"ו28/07/16 00:41:58מטות1

1139585יום חמישי כ"ו תמוז תשע"ז20/07/17 00:32:12מטות מסעי2

1139586יום חמישי כ"ט תמוז תשע"ח12/07/18 00:36:21מטות מסעי3

1139587יום חמישי כ"ב תמוז תשע"ט25/07/19 00:52:47מטות-ימי בין המצרים4

29912094יום חמישי כ"ד תמוז תש"פ16/07/20 00:49:21פרשת מטות מסעי5

חומש במדבר, פרשת מסעי
מס' תיקיה 81615

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139588יום חמישי כ"ט תמוז תשע"ה16/07/15 00:45:39מסעי1

1139589יום חמישי כ"ט תמוז תשע"ו04/08/16 01:06:25מסעי-חודש אב2

1139590יום חמישי כ"ט תמוז תשע"ט01/08/19 00:43:41מסעי-ראש חודש אב3

חומש דברים, פרשת דברים
מס' תיקיה 81617

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139591יום חמישי ז' אב תשע"ה23/07/15 00:43:07דברים-שבת חזון1

1139592יום חמישי ז' אב תשע"ו11/08/16 00:54:18דברים-ימי אבילות2

1139593יום חמישי ד' אב תשע"ז27/07/17 00:40:57דברים 3

דברים שבת חזון-תשעה 4

באב

1139594יום חמישי ז' אב תשע"ח19/07/18 01:01:02

1139595יום חמישי ז' אב תשע"ט08/08/19 00:39:25דברים-שבת חזון5

29939831יום חמישי ב' אב תש"פ23/07/20 00:38:33פרשת דברים6
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חומש דברים, פרשת ואתחנן
מס' תיקיה 81618

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139596יום חמישי י"ד אב תשע"ו18/08/16 00:39:41ואתחנן-שבת נחמו1

1139597יום חמישי י"א אב תשע"ז03/08/17 00:42:45ואתחנן2

1139598יום חמישי י"ד אב תשע"ח26/07/18 00:34:54ואתחנן-נחמו3

1139599יום חמישי י"ד אב תשע"ט15/08/19 00:40:52ואתחנן-נחמו4

29946799יום רביעי ח' אב תש"פ29/07/20 00:29:30שבת נחמו5

חומש דברים, פרשת עקב
מס' תיקיה 81619

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139600יום חמישי כ"א אב תשע"ה06/08/15 00:46:27עקב1

1139601יום רביעי י"ז אב תשע"ז09/08/17 00:47:26עקב2

1139602יום חמישי כ"א אב תשע"ח02/08/18 00:47:07עקב3

1139603יום ראשון י"ז אב תשע"ט18/08/19 00:29:42עקב4

30373517יום חמישי ט"ז אב תש"פ06/08/20 00:32:55פרשת עקב5

חומש דברים, פרשת ראה
מס' תיקיה 81620

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

ראה-ערב ראש חודש 1

אלול

1139604יום שישי כ"ט אב תשע"ו02/09/16 00:25:34

1139605יום חמישי כ"ה אב תשע"ז17/08/17 00:38:55ראה2

1139606יום חמישי כ"ח אב תשע"ח09/08/18 00:58:48ראה3

1139607יום ראשון י"ז אב תשע"ט18/08/19 00:29:33ראה4

30378663יום חמישי כ"ג אב תש"פ13/08/20 00:43:24פרשת ראה5

חומש דברים, פרשת שופטים
מס' תיקיה 81621

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139608יום שישי ו' אלול תשע"ה21/08/15 01:01:54שופטים-אלול1

1139609יום שלישי ג' אלול תשע"ו06/09/16 00:47:12שופטים-אלול2

1139610יום שלישי ל' אב תשע"ז22/08/17 00:42:03שופטים3

1139611יום חמישי ה' אלול תשע"ח16/08/18 00:35:45שופטים4

1139612יום רביעי ד' אלול תשע"ט04/09/19 00:35:01שופטים5

30383771יום חמישי ל' אב תש"פ20/08/20 00:45:21פרשת שופטים6

חומש דברים, פרשת כי תצא
מס' תיקיה 81622

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

כי תצא-אלול-לדון לכף 1

זכות

1139613יום שלישי י' אלול תשע"ה25/08/15 00:45:52

1139614יום חמישי י"ב אלול תשע"ו15/09/16 00:31:32כי תצא2

1139615יום חמישי ט' אלול תשע"ז31/08/17 00:32:03כי תצא3

1139616יום חמישי י"ב אלול תשע"ח23/08/18 00:41:23כי תצא4
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139617יום חמישי י"ב אלול תשע"ט12/09/19 00:40:31כי תצא5

30389826יום חמישי ז' אלול תש"פ27/08/20 00:41:58פרשת כי תצא6

חומש דברים, פרשת כי תבוא
מס' תיקיה 81623

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139618יום חמישי י"ט אלול תשע"ו22/09/16 00:37:35כי תבוא1

1139619יום שני י"ג אלול תשע"ז04/09/17 00:37:03כי תבוא2

1139620יום חמישי י"ט אלול תשע"ח30/08/18 00:44:32כי תבוא-שבת סליחות3

1139621יום חמישי י"ט אלול תשע"ט19/09/19 00:39:48כי תבוא4

30396828יום חמישי י"ד אלול תש"פ03/09/20 00:39:37פרשת כי תבוא5

חומש דברים, פרשת נצבים
מס' תיקיה 81624

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139622יום חמישי כ"ו אלול תשע"ה10/09/15 01:04:29נצבים-הכנה לראש השנה1

1139623יום חמישי כ"ו אלול תשע"ו29/09/16 00:58:34נצבים2

1139624יום חמישי כ"ג אלול תשע"ז14/09/17 00:35:19נצבים וילך3

1139625יום חמישי כ"ו אלול תשע"ח06/09/18 01:10:00נצבים-ערב ראש השנה4

1139626יום חמישי כ"ו אלול תשע"ט26/09/19 00:41:28ניצבים5

30436354יום חמישי כ"א אלול תש"פ10/09/20 00:32:29פרשת נצבים וילך6

חומש דברים, פרשת וילך
מס' תיקיה 81625

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139627יום חמישי ד' תשרי תשע"ו17/09/15 01:02:53וילך1

1139628יום חמישי ד' תשרי תשע"ז06/10/16 00:52:50וילך2

1139629יום חמישי ד' תשרי תשע"ט13/09/18 00:33:55וילך-שבת שובה3

1139630יום חמישי ד' תשרי תש"פ03/10/19 00:38:25וילך4

חומש דברים, פרשת האזינו
מס' תיקיה 81626

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

האזינו-בין יום כיפור 1

לסוכות

1139631יום שישי י"ב תשרי תשע"ו25/09/15 01:08:50

1139632יום שישי י"ב תשרי תשע"ז14/10/16 00:49:44האזינו2

1139633יום חמישי י"א תשרי תשע"ט20/09/18 00:45:21האזינו-ערב סוכות3

1139634יום שישי י"ב תשרי תש"פ11/10/19 00:51:32האזינו-יוט סוכות4

פרשת האזינו - שבת 5

שובה

30459459יום חמישי ו' תשרי תשפ"א24/09/20 00:40:55

1139635יום ראשון י"ד תשרי תשע"ט23/09/18 00:40:55וזאת הברכה-שמיני עצרת1
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מועדי השנה

פסח
מס' תיקיה 81549

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

21 תה א ניסן 04-04-2011 1

איך יוצאים מעבדות 

לחירות

1139324יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 00:56:38

1139325יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:16:32ערב פסח 1 קיימו וקבלו2

7239700יום שלישי י"ג ניסן תש"פ07/04/20 00:41:07פסח3

ל''ג בעומר
מס' תיקיה 81550

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

הקשר של לג בעומר 1

לנשים

1139326יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:08:49

1139636יום רביעי י"ז אייר תשע"ה06/05/15 00:58:21לג בעומר2

חג השבועות
מס' תיקיה 81551

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

איך לגרום לילדים 1

לאהבת תורה

1139327יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:13:44

1139328יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:01:50שבועות 1 אהבת השם2

1139637יום חמישי ג' סיון תשע"ה21/05/15 00:45:59שבועות3

הכנה למתן תורה-שבועות 4

01 בית וגן

1139329יום רביעי י' אייר תשע"ו18/05/16 01:10:02

הכנה למתן תורה-שבועות 5

02 בית וגן

1139330יום רביעי כ"ד אייר תשע"ו01/06/16 01:14:25

הכנה למתן תורה-שבועות 6

03 בית וגן

1139331יום רביעי ב' סיון תשע"ו08/06/16 01:03:28

ימי בין המצרים
מס' תיקיה 81631

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139638יום חמישי ט"ו תמוז תשע"ה02/07/15 00:58:30בלק-בין המצרים1

תשעת הימים
מס' תיקיה 81552

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

נוה יעקב חיזוק ט הימים-1

בין המצרים

1139332יום שלישי ב' אב תשע"ז25/07/17 01:02:24

אב
מס' תיקיה 81553

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139333יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:11:50משנכנס אב 2 סור מרע1
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

משנכנס אב 3 ציפיה 2

לישועה

1139334יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:16:51

ט''ו באב
מס' תיקיה 81632

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139639יום שישי ט"ו אב תשע"ה31/07/15 00:47:36טו באב1

אלול
מס' תיקיה 81555

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139335יום שני ו' אלול תשע"א05/09/11 0101:22:52 אלול בוכרים -הכנה1

02 אלול בוכרים 2

התעוררות

1139336יום שני י"ג אלול תשע"א12/09/11 01:14:44

נשי אשדוד אלול תשעא 3

מהו סיום השנה

1139337יום שלישי י"ד אלול תשע"א13/09/11 01:10:01

נשי נחלאות כנסת אלול 4

תשעא הכנה ליום הדין

1139338יום רביעי ט"ו אלול תשע"א14/09/11 01:09:33

03 אלול בוכרים 5

התבוננות וחשבון נפש

1139339יום שני כ' אלול תשע"א19/09/11 01:26:55

1139340יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 00:50:09אלול התבוננות על העבר6

כנס אלול בני ברק אני 7

לדודי ודודי לי

1139341יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 00:49:07

1139640יום חמישי כ"ח אב תשע"ה13/08/15 00:40:04אלול8

ראש השנה
מס' תיקיה 81556

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139342יום חמישי כ"ג אלול תש"ע02/09/10 00:55:39תשובה1

1139343יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:12:17ראש השנה 1 הכנה2

1139641יום שלישי כ"ח אלול תשע"ז19/09/17 00:41:55ראש השנה-האזינו3

30446962יום חמישי כ"ח אלול תש"פ17/09/20 00:35:48ערב ראש השנה תשפ''א4

עשרת ימי תשובה
מס' תיקיה 81557

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

עשרת ימי תשובה-אבינו 1

מלכינו

1139344יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 00:47:36

1139345יום חמישי ח' תשרי תשע"ב06/10/11 00:50:43בת מלך2

1139642יום חמישי ד' תשרי תשע"ו17/09/15 01:02:53וילך-עשרת ימי תשובה3

יום כיפור
מס' תיקיה 81637

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139643יום רביעי ז' תשרי תשע"ח27/09/17 00:30:06ערב יום כיפור1
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סוכות
מס' תיקיה 81638

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139644יום שלישי י"ג תשרי תשע"ח03/10/17 00:40:09ערב יוט סוכות-בראשית1

30469835יום חמישי י"ג תשרי תשפ"א01/10/20 01:03:46ערב סוכות - זמן שמחתנו2

חנוכה
מס' תיקיה 81559

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139346יום ראשון כ"ח כסלו תשע"א05/12/10 00:37:28חנוכה1

1139347יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 0701:03:16 כח הרצון2

חנוכה 1 נרי בידך ונרך 3

בידי

1139348יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:07:17

חנוכה 2 המהדר בנר זוכה 4

לבנים תלמידי חכמים

1139349יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:14:15

1139350יום חמישי כ"ו כסלו תשע"ב22/12/11 01:09:49להתרחק מתרבות יוון5

1139645יום חמישי כ"ו כסלו תשע"ה18/12/14 00:59:41חנוכה6

1139646יום חמישי כ"ח כסלו תשע"ו10/12/15 00:47:36חנוכה7

עשרה בטבת
מס' תיקיה 81640

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139647יום חמישי י' טבת תשע"ה01/01/15 01:01:53עשרה בטבת1

ט''ו בשבט
מס' תיקיה 81560

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139351יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:05:20טו שבט 1 קדושה באוכל1

טו שבט 2 הקדושה של 2

פירות ארץ ישראל-כי 

האדם עץ השדה

1139352יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:05:15

פורים
מס' תיקיה 81562

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

01 אמונה ותפילה ושמחת 1

פורים

1139356יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:00:57

01 קשר בין אדר לאמונה 2

ותפילה

1139353יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:13:34

1139354יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:02:16משנכנס אדר 32

1139648יום רביעי י"ג אדר תשע"ה04/03/15 00:32:24פורים ככיפורים4

13 אילה ים-שיעור ביזדים 5

- ראש חודש אדר א

1139355יום רביעי א' אדר תשע"ו10/02/16 01:07:07

1139357יום שלישי ה' אדר ב תשע"ו15/03/16 00:59:54הכנה לפורים 612

1139358יום רביעי ו' אדר ב תשע"ו16/03/16 01:01:29הכנה לפורים 19 אילה ים7

הכנה לפורים 18 אילה 8

רכסים

1139359יום שני י"א אדר ב תשע"ו21/03/16 01:20:34
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1139649יום רביעי י"ג אדר ב תשע"ו23/03/16 00:44:31פורים9

31242312יום שני י' אדר תשפ"א22/02/21 01:07:3321:43פורים תשפ''א10

ראש חודש
מס' תיקיה 81563

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

01 הקדושה שלאחר 1

חנוכה

1139360יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:04:22

אירגון אם בישראל, עניני חינוך ושלום בית, בנין עדי עד )שלום בית(
מס' תיקיה 83146

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

הרבנית נוישטט-העצמת 1

האישה-שיעורים משנת 

תשעו ו-תשעז-הקדמה

1163184יום שלישי י"ז אלול תשע"ח28/08/18 01:06:09

הרבנית נוישטט- העצמה 2

של האשה - הקדמה חלק 

א

1163185יום שני כ"ג אלול תשע"ח03/09/18 01:06:09

הרבנית נוישטט- העצמה 3

של האשה - הקדמה חלק 

ב

1163186יום שני כ"ג אלול תשע"ח03/09/18 01:10:16

הרבנית נוישטט-אשת חיל 4

ורחוק מפנינים מיכרה

1163187יום חמישי ד' תשרי תשע"ט13/09/18 01:07:17

הרבנית נוישטט- האגו 5

ואני

1163188יום שני ח' תשרי תשע"ט17/09/18 01:11:18

הרבנית נוישטט-אשה 6

עיקר הבית

1163189יום שלישי כ"ג תשרי תשע"ט02/10/18 01:06:26

הרבנית נוישטט-אשת חיל 7

מי ימצא

1163190יום ראשון כ"ח תשרי תשע"ט07/10/18 01:07:17

1163191יום שלישי י"ד חשון תשע"ט23/10/18 01:00:34בטח בה לב בעלה8

1163192יום שני כ' חשון תשע"ט29/10/18 01:03:39אשת חיל אות ג9

1163193יום רביעי כ"ט חשון תשע"ט07/11/18 00:49:51אשת חיל אות ד10

אשת חיל אות ה בגודל 11

הזהירות מהשפעות 

חיצוניות

1163194יום שלישי ה' כסלו תשע"ט13/11/18 01:04:35

אשת חיל אות ו כח 12

האמונה של האמא

1163195יום רביעי י"ג כסלו תשע"ט21/11/18 00:56:09

אשת חיל אות ז כח 13

האהבה

1163196יום שלישי י"ט כסלו תשע"ט27/11/18 01:08:14

חנוכה וסיפור ההצלה של 14

הסבתא כשהחיים לכבוד 

השם אין יאוש

1163197יום שלישי כ"ו כסלו תשע"ט04/12/18 01:08:50

1163198יום שישי י"ג טבת תשע"ט21/12/18 01:04:07אות ט הזכות לגדל בנים15

בנית הבית גם מתוך 16

ההסתר והזכות לגדל 

בנים א

1163199שבת י"ד טבת תשע"ט22/12/18 01:05:38

אשת חיל אות י פגיעה 17

ופיוס בחיי הנישואין

1163200יום רביעי י"ח טבת תשע"ט26/12/18 00:58:28
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

אותיות כ ל מידת החסד 18

וחיי הנצח בעולם הזה

1163201יום ראשון כ"ב טבת תשע"ט30/12/18 01:13:28

במעלת הכרת הטוב 19

אותיות מ נ פתיחות 

וזרימה

1163202יום שלישי ב' שבט תשע"ט08/01/19 01:06:17

קשר של כבוד המשך 20

אות נ

1163203יום שלישי ט' שבט תשע"ט15/01/19 01:07:49

אותיות ל מ המשך חום 21

ואהבה והופעה חיצונית 

בבית

1163204יום ראשון י"ד שבט תשע"ט20/01/19 01:05:37

אותיות ס ע קשיי קשב 22

וריכוז ושמירת הבנות

1163205יום שלישי כ"ג שבט תשע"ט29/01/19 01:12:45

אותיות ע פ צ התמודדות 23

עם ביקורת והתפייסות

1163206יום רביעי ח' אדר תשע"ט13/02/19 00:55:37

משנכנס אדר מרבין 24

בשמחה

1163207יום רביעי ט"ו אדר תשע"ט20/02/19 01:16:16

1163208יום רביעי כ"ב אדר תשע"ט27/02/19 01:04:46קשיי קשב וריכוז המשך25

1163209יום רביעי ו' אדר ב תשע"ט13/03/19 00:33:17איך מייצרים שמחה26

הרבנית נוישטט-תורת 27

הבית-הקדמה

1163210יום חמישי כ"ז ניסן תשע"ט02/05/19 01:09:49

ואהבת לרעך כמוך-חסר 28

הסוף

1163211יום שלישי ב' אייר תשע"ט07/05/19 00:37:05

1163212יום שלישי ט' אייר תשע"ט14/05/19 00:58:44כוח לתת29

1163213יום שלישי ט"ז אייר תשע"ט21/05/19 01:16:38על התורה ועל העבודה30

1163214יום שלישי כ"ג אייר תשע"ט28/05/19 01:06:50רבי עקיבא ורחל31

1163215יום שלישי ט"ו סיון תשע"ט18/06/19 01:12:24זיווג משמים32

בלק-מה טובו-השוואות 33

לעומת מציאת הטוב 

בפנים

1163216יום שלישי ט"ו סיון תשע"ט18/06/19 01:07:19

מצב הבנים כשהרמה 34

הרוחנית של ההורים 

שונה-כל יהודי הוא אות 

בספר התורה-דאגה 

לצרכים 

1163217יום שלישי כ"ב סיון תשע"ט25/06/19 01:21:19

1163218יום רביעי ל' סיון תשע"ט03/07/19 00:54:51מידת הקנאה35

הרחבת המשפחה מתוך 36

קשיי פרנסה בכח האמונה

1163219יום רביעי ז' תמוז תשע"ט10/07/19 00:38:40

תפילה מהסידור ותפילה 37

מהלב

1163220יום רביעי י"ד תמוז תשע"ט17/07/19 00:44:16

קיום המצוות בשמחה 38

בחשק וברצון

1163221יום רביעי כ"א תמוז תשע"ט24/07/19 01:08:05

הדמיון בין תפקיד 39

האשה כמשפיעה לבין 

הדלקת הנר-כח השתיקה 

והמחמאות בחיי הנישואין

1163222יום חמישי כ"ט תמוז תשע"ט01/08/19 01:06:11

חודש אלול והתפקיד 40

שלנו כנשים בראש השנה

1163223יום רביעי ד' אלול תשע"ט04/09/19 01:12:09

1163224יום רביעי י"א אלול תשע"ט11/09/19 00:59:58כח הדיבור וכח ההקשבה41

1163225יום רביעי י"ח אלול תשע"ט18/09/19 01:12:02עין טובה ועין הרע42
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1163226יום רביעי כ"ה אלול תשע"ט25/09/19 01:20:15כח המחשבה43

1163227יום רביעי ח' חשון תש"פ06/11/19 01:12:11רחל אימנו-הקינאה44

1163228יום רביעי ט"ו חשון תש"פ13/11/19 00:59:07תקשורת עם עצמי45

להביע את עצמינו 46

כשצריך ולאהוב ולקבל 

את עצמינו בכל מצב

1163229יום שלישי כ"ח חשון תש"פ26/11/19 01:10:09

לתקשר בפתיחות ובכנות 47

ולחפש את הדומה 

המאחד והחיוך המקרב

1163230יום שלישי י"ב כסלו תש"פ10/12/19 01:15:23

חנוכה-שעשה ניסים-הנס 48

של כל אשה

1163231יום חמישי כ"א כסלו תש"פ19/12/19 00:53:10

1163232יום שלישי י' טבת תש"פ07/01/20 00:35:43שיחה לעשרה בטבת49

הזכות לגדל בנים-פרשת 50

שמות-הרבנית נוישטט

1163233יום שלישי י"ז טבת תש"פ14/01/20 01:19:43

שיעורים באידיש

שלום בית
מס' תיקיה 127735

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

השפעה, שלום בית, תיקון זיווג משמים1

הנשמה, זיווג, נשמה

יום שני י"ט אייר 07/05/07 01:16:13

תשס"ז

1658984

התנאי הראשון 2

לשכינה בבית

יום שני כ"ו אייר 14/05/07 01:13:21ייעוד הנשמה, צניעות

תשס"ז

1658985

קנאת סופרים, שלום בית, קנאה ופרגון3

תחרותיות, לא תחמוד, עין 

צרה

יום שני י"א סיון 28/05/07 01:01:36

תשס"ז

1658986

התנאי השני 4

נתינה ואהבה

חסד, הכרת הטוב, נתינה, 

הודאה

יום שני י"ח סיון 04/06/07 01:04:41

תשס"ז

1658987

נתינה עצמית כדי 5

לתת לאחרים

יום שלישי ג' 19/06/07 01:08:21

תמוז תשס"ז

1658988

שמירת הגוף 6

והנפש

תזונה נכונה, רפואה, 

בריאות

יום שני ט' תמוז 25/06/07 01:12:14

תשס"ז

1658989

שמירת הנפש-7

הכח להיות נותן

יום שני ט"ז תמוז 02/07/07 01:05:32תפילה, ערך התורה

תשס"ז

1658990

שמחה, תשעה באב, ימי בין המצרים8

השפעה, הערכה, מצוות 

שהזמן גרמן

יום שני כ"ג תמוז 09/07/07 01:06:42

תשס"ז

1658991

היפוכים והבדלים 9

בין אנשים

גלגולים, קיצוניות, דרך 

האמצעי, חפץ חיים, מידות, 

הבדלים, סיפור

יום שני א' אב 16/07/07 01:11:57

תשס"ז

1658992

הספד, בינוני, צדיק, תשובה, הכנה לאלול10

אלול, רשע

יום שני כ"ט אב 13/08/07 01:11:47

תשס"ז

1658993

טבע האדם, שלם, דיבור, יוצר האדם11

ראיה, עין טובה, נשמה, יוצר 

האדם, נסיון, שמיעה

יום שני ו' אלול 20/08/07 01:11:44

תשס"ז

1658994
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

הבדלים בתכונות 12

ובמידות

הערכה, כבוד, עזר כנגדו, 

הוא ימשול בך, יחסים

יום רביעי כ"ב 05/09/07 01:12:47

אלול תשס"ז

1658995

יום רביעי כ"ב 05/09/07 01:06:50תשובה, ראש השנה, רצוןהכנה ליום הדין13

אלול תשס"ז

1658996

צניעות, דרך ארץ, תשובה, תשובה ודרך ארץ14

רבי עקיבא

יום שני ה' תשרי 17/09/07 01:14:36

תשס"ח

1658997

סבלנות, צעקות, דרך ארץ, כח הדיבור15

דיבור

יום שני ג' חשון 15/10/07 01:01:58

תשס"ח

1658998

צרות עין, רחל אמנו, קנאה ותיקונה16

שתיקה, קנאה

יום שני י' חשון 22/10/07 01:14:54

תשס"ח

1658999

רגשות, הקשבה, ביקורת, תקשורת נכונה17

דיבורים, התחשבות, צעקות

יום שני י"ז חשון 29/10/07 01:05:08

תשס"ח

1659000

הערכה ומציאת 18

חן

יום שני כ"ד חשון 05/11/07 01:04:20צניעות, לבוש

תשס"ח

1659001

טבע האשה, אמונה, חילוקי פיוס והבנה19

דעות, מריבה, השלמה

יום שני ב' כסלו 12/11/07 01:09:33

תשס"ח

1659002

איך ומתי לתת 20

ביקורת

יום שני ט' כסלו 19/11/07 01:09:51

תשס"ח

1659003

חנוכה, הרגיל בנר, נרות חנוכה-הרגיל בנר21

שבת, גלויות, יוונים, שבח 

והודאה

יום שני כ"ג כסלו 03/12/07 01:18:34

תשס"ח

1659004

עבודת המידות 22

בבית

יום שני ח' טבת 17/12/07 00:51:25

תשס"ח

1659005

יום שני ט"ו טבת 24/12/07 01:19:12הזכות לאמהות23

תשס"ח

1659006

עבודת המידות
מס' תיקיה 127736

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

יום שני כ"ב טבת 31/12/07 01:14:07ייעוד, שלום בית, קשייםכח האמונה1

תשס"ח

1659007

לבוש, עקרת הבית, לבנה, ראש חודש לנשים2

ראש חודש

יום שני כ"ט טבת 07/01/08 01:25:29

תשס"ח

1659008

יום שני ז' שבט 14/01/08 01:09:39אחריות, חינוך, אמונהסבלנות3

תשס"ח

1659009

טו בשבט-מנהג 4

ישראל

יום שני י"ד שבט 21/01/08 01:07:19פירות, ט"ו בשבט, שורשים

תשס"ח

1659010

ואהבת לרעך 5

כמוך

יום שני כ"א 28/01/08 01:04:32ציפיות, קבלה

שבט תשס"ח

1659011

יום שני כ"ח 04/02/08 01:12:02עמלק, חינוך, שתיקה, אדרלקיחת אחריות6

שבט תשס"ח

1659012

יום שני ה' אדר 11/02/08 01:14:03כח המחשבה, ביקורתלהיות פרואקטיבי7

תשס"ח

1659013

יום ראשון י"א 17/02/08 01:06:23עידוד, ביקורתכח הדיבור8

אדר תשס"ח

1659014

אמונה, מ"ט שערי טומאה, פסח-מעל לטבע9

חזון איש, גלות, ניסן, פסח, 

מצרים, נקיון, גאולה

יום שלישי כ"ה 01/04/08 01:26:07

אדר ב תשס"ח

1659015
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

שבועות, מתן תורה, בטחון ימי הספירה10

עצמי

יום שני ז' אייר 12/05/08 01:00:52

תשס"ח

1659016

משיח, בני מלכים, הר קבלת התורה11

כגיגית, אינטרנט

יום ראשון כ' אייר 25/05/08 01:24:44

תשס"ח

1659017

מידות שלום בית 12

36

יום ראשון י"ט 22/06/08 01:07:58אמונה, הערכה

סיון תשס"ח

1659018

חשיבה חיובית על 13

ידי דיבור חיובי

יום ראשון כ"ו 29/06/08 01:20:01כינוי, לבוש, מנוחה

סיון תשס"ח

1659019

בית המקדש, שנאת חינם, בין המצרים14

בין המיצרים, משיח

יום ראשון כ"ד 27/07/08 01:07:52

תמוז תשס"ח

1659020

איך לנצל את ימי 15

חודש אלול

צניעות, תשובה, אני לדודי, 

בני מלכים

יום ראשון ז' 07/09/08 01:09:48

אלול תשס"ח

1659021

אהבה, ימים נוראים, יום עשרת ימי תשובה16

כיפור

יום ראשון ו' 05/10/08 00:56:34

תשרי תשס"ט

1659022

יום רביעי כ"ח 22/04/09 01:26:06פרטיות, לידההברכה בילדים17

ניסן תשס"ט

1659023

יום שלישי ג' סיון 26/05/09 01:03:51נירות שבת, צניעותלהביא אור הביתה18

תשס"ט

1659024

כנס בית שמש 19

הרב קלמן ווייס

יום חמישי כ"ד 16/07/09 00:50:43

תמוז תשס"ט

1659025

כנס בית שמש 20

רביצין נוישטט

יום חמישי כ"ד 16/07/09 00:48:35פרו ורבו, לידה

תמוז תשס"ט

1659026

זכרנו לחיים, קבלת הדין, הספד פייגי 211

דיין האמת, נר ה'

יום רביעי ה' 23/09/09 01:16:07

תשרי תש"ע

1659027

כלים לעודד את האישה

שיעורים משנת תש''ע
מס' תיקיה 127739

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

יום רביעי ג' חשון 21/10/09 00:58:14שמחה, בריאות, שגרה2 נשים במאי זכין1

תש"ע

1659028

3 רחל אמנו-2

המהות של 

האישה בבית

יום רביעי י' חשון 28/10/09 01:13:43

תש"ע

1659029

4 שמחה בעבודה 3

היום יומית

קנאה, שמחה, איזהו עשיר, 

אושר

יום רביעי כ"ד 11/11/09 01:07:19

חשון תש"ע

1659030

5 ראש חודש 4

כסלו

כסלו, לטובה, נסיונות, 

אמונה, התמודדות

יום רביעי א' 18/11/09 01:10:38

כסלו תש"ע

1659031

6 שמחה ורגשות 5

חיוביים

יום רביעי ח' 25/11/09 01:03:20מח, מחשבה, שמחה, תיקון

כסלו תש"ע

1659032

יום רביעי ט"ו 02/12/09 01:10:11יצר הרע, קנאה, השוואות7 ובחרת בחיים6

כסלו תש"ע

1659033

יחס, עבודת המידות, 8 עזר כנגדו7

מכשולים

יום רביעי כ"ב 09/12/09 00:59:49

כסלו תש"ע

1659034

9 להשתמש 8

בכשרונות

יום רביעי ו' טבת 23/12/09 01:07:10אהבת חינם, נתינה, שלימות

תש"ע

1659035

10 חסר סוף-ערך 9

עצמי

ערבות, שמירת הלשון, 

ביקורת, חשיבה חיובית

יום רביעי י"ג 30/12/09 00:56:43

טבת תש"ע

1659036
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

יום רביעי כ' טבת 06/01/10 01:10:38מצרים, ילדים, שובבי"ם-11שובבים10

תש"ע

1659037

12-1 הזכות 11

לאמהות

הערכה, סיפור, גידול בנים, 

לידה

יום חמישי כ"ח 14/01/10 00:55:36

טבת תש"ע

1659038

13 ואהבת לרעך 12

כמוך

יום רביעי ה' 20/01/10 01:11:10כבוד, הערכה, נתינה

שבט תש"ע

1659039

14 שבת קודש-13

איך להגיע 

בשמחה

יום רביעי י"ט 03/02/10 01:15:17חינוך, ערב שבת, שמחה

שבט תש"ע

1659040

15 רוגע ואווירה 14

טובה בשבת

מינקת, סעודת שבת, 

השפעת החיצוניות

יום רביעי כ"ו 10/02/10 01:14:16

שבט תש"ע

1659041

16 משנכנס אדר 15

מרבים בשמחה

צניעות, שמחה, עמלק, 

פורים

יום רביעי ג' אדר 17/02/10 01:19:23

תש"ע

1659042

17 ערב פסח-16

שמחה

יום רביעי י"ז 03/03/10 01:08:07נקיון, פסח, כעס, חמץ

אדר תש"ע

1659043

כלים לעודד את האישה

שיעורים משנת תשע''ה
מס' תיקיה 127740

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

לימוד מרחל אמנו 1

והאמהות-שעשני 

כרצונו-בוכרים

יום ראשון ל' 02/03/14 01:02:52

אדר תשע"ד

1659044

חכמת נשים בנתה 2

ביתה-בוכרים

יום שני ג' חשון 27/10/14 00:58:19

תשע"ה

1659045

 03 הקושי לקיים 3

את הרצונות 

והמידות טובות-

בוכרים

יום שני י"ז חשון 10/11/14 01:04:00

תשע"ה

1659046

05 חיזוק לאשה-4

בשבילי נברא 

העולם-בוכרים

יום שני ט' כסלו 01/12/14 01:06:51

תשע"ה

1659047

כבוד ואהבה

שיעורים משנת תש''ע
מס' תיקיה 127742

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

חג שבועות, הכנה למתן 18 ימי הספירה1

תורה, עבודת המידות, 

ספירת העומר

יום חמישי ח' 22/04/10 01:04:38

אייר תש"ע

1659048

לא תחמוד, התפתחות, 19 אהבה אמיתית2

ארבעים יום

יום רביעי י"ד 28/04/10 01:04:04

אייר תש"ע

1659049

20 הגבול לאהבה-3

כבוד

אהבה שאינה נכונה, תאוה, 

כבוד, אהבה נכונה

יום רביעי כ"א 05/05/10 01:10:11

אייר תש"ע

1659050

יום רביעי כ"ח 12/05/10 01:10:14מקודשת, נישואין, נאמנות21 כח התורה4

אייר תש"ע

1659051
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

יום רביעי י"ג סיון 26/05/10 01:01:38אהבת ה, חילול ה, קידוש ה22 אהבת חינם5

תש"ע

1659052

כבוד, הערכה, אהבה 23 ערך עצמי6

אמיתית, אהבה

יום רביעי כ' סיון 02/06/10 01:00:07

תש"ע

1659053

שמחת חיים, כח סבל, 24 מהו כבוד7

קבלת יסורים באהבה, 

אמונה

יום רביעי כ"ז 09/06/10 01:07:46

סיון תש"ע

1659054

25 חיים מעל 8

לטבע

יציאת מצרים, השגחה 

פרטית, לידת יצחק, השגחה 

ניסית, דומם צומח חי 

מדבר, קריעת ים סוף

יום רביעי ד' 16/06/10 01:09:29

תמוז תש"ע

1659055

מתן תורה, ביישנים, גומלי 26 כבוד לילדים9

חסדים, רחמנים, בושה, 

כבוד

יום רביעי י"א 23/06/10 01:10:24

תמוז תש"ע

1659056

בין המצרים, גלות השכינה, 27 בין המצרים10

צער השכינה

יום רביעי י"ח 30/06/10 01:03:23

תמוז תש"ע

1659057

יום רביעי כ"ה 07/07/10 01:05:48חינוך, תכונות28 קבלה והכלה11

תמוז תש"ע

1659058

אב, אמונה, אברהם אבינו, 29 חודש אב12

רחמי אב

יום רביעי ג' אב 14/07/10 01:11:51

תש"ע

1659059

הכנה לראש 13

השנה

המלכת השם, להתענג, 

סליחות, ראש השנה

יום רביעי ט"ו 25/08/10 01:12:41

אלול תש"ע

1659060

יום רביעי כ"ח 06/10/10 01:12:38עשרת ימי תשובה14

תשרי תשע"א

1659061

כבוד ואהבה

שיעורים משנת תשע''ה
מס' תיקיה 127743

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

06 אהבה בבית ובין אדם 1

לחבירו-בוכרים

1659062יום שני ט"ז כסלו תשע"ה08/12/14 01:06:18

07 אהבה בבית ובין אדם 2

לחבירו-חינוך-חנוכה-

בוכרים

1659063יום שני כ"ג כסלו תשע"ה15/12/14 00:57:29

08 לימוד מחנוכה-תפילה-3

וחיזוק לזמנים קשים-

קנאה-לתת באהבה-

בוכרים

1659064יום שני ז' טבת תשע"ה29/12/14 00:58:26

09 שובבים-חיזוק קדושת 4

הבית-השראת השכינה 

כשמקיימים את רצון 

השם-בוכרים

1659065יום שני י"ד טבת תשע"ה05/01/15 00:59:09

10 אהבה ויראה-להיות 5

נטול דאגות-כוחות העל 

מודע-בוכרים

1659066יום שני כ"א טבת תשע"ה12/01/15 00:54:08

11 ברכה בבית-שלום 6

בית-כבוד בין הבעל 

והאשה-חיזוק לנשים-

בוכרים

1659067יום שני כ"ח טבת תשע"ה19/01/15 01:01:45
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תורת הבית
מס' תיקיה 127744

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

עזר כנגדו, הבנה, קבלה, 01 עזר כנגדו1

שלום בית

יום שני ב' כסלו 28/11/11 01:06:22

תשע"ב

1659068

02 מה טובו 2

אוהליך יעקב

שרה שנירר, שרה אימנו, 

עקרת בית, ושכנתי בתוכם

יום שני ט' כסלו 05/12/11 01:08:20

תשע"ב

1659069

03 חנוכה-הרגיל 3

בנר

גלות פרס ומדי, שמן זית 

זך, גלות בבל, גלות יוון

יום שני כ"ג כסלו 19/12/11 01:10:25

תשע"ב

1659070

שובבי"ם, קורח ועדתו, 04 חכמת נשים4

חנוכה, חכמת נשים, עקרת 

בית

יום שני ז' טבת 02/01/12 01:11:47

תשע"ב

1659071

עקרת הבית, שובבי"ם, 05 יחידי נברא5

סליחה, נשמה, ייאוש, 

עצבות, מחילה

יום שני י"ד טבת 09/01/12 01:10:37

תשע"ב

1659072

06 הזכות 6

לאמהות

הקרבה, שובבי"ם, אמונה, 

נישואין, צער גידול בנים, 

שלום בית, ילדים

יום שני כ"א טבת 16/01/12 01:07:59

תשע"ב

1659073

נסיונות, סמכות הבעל, 07 כח האישה7

טומאת מצרים, ארץ ישראל

יום שני כ"ח טבת 23/01/12 01:15:46

תשע"ב

1659074

יום שני ו' שבט 30/01/12 01:10:55עקרת הבית, לא תחמוד08 פרגון8

תשע"ב

1659075

ט"ו בשבט, הכרת הטוב, 09 טו בשבט9

בנים לה, מידת החסידות

יום שני י"ג שבט 06/02/12 01:08:24

תשע"ב

1659076

לא תחמוד, הקנאה התאווה 10 קנאה10

והכבוד

יום שני כ' שבט 13/02/12 01:13:30

תשע"ב

1659077

11 משנכנס אדר 11

מרבים בשמחה

קנאה, משנכנס אדר מרבים 

בשמחה, עמלק

יום שני כ"ז שבט 20/02/12 01:15:19

תשע"ב

1659078

תפקיד האישה
מס' תיקיה 127745

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

01 תפקיד האשה-1

מקום האישה

שתיקה, עזר כנגדו, תורת 

אימך, סיפור, כח האשה

יום ראשון ט"ז 16/02/14 01:04:48

אדר תשע"ד

1659079

02 תפקיד האשה-2

הזכות לאמהות

הכרת הטוב, לידה, מסירות 

נפש, שליחות

יום ראשון כ"ג 23/02/14 01:48:12

אדר תשע"ד

1659080

סדרת שלום בית משנת תשע''ח
מס' תיקיה 127747

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659081יום רביעי כ"ג טבת תשע"ח10/01/18 100:16:45

1659082יום שלישי כ"ט טבת תשע"ח16/01/18 201:03:00

1659083יום רביעי ח' שבט תשע"ח24/01/18 301:12:00

1659084יום רביעי ט"ו שבט תשע"ח31/01/18 401:17:50

1659085יום שלישי כ"א שבט תשע"ח06/02/18 500:58:20

1659086יום רביעי כ"ט שבט תשע"ח14/02/18 601:16:03
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659087יום שלישי ה' אדר תשע"ח20/02/18 701:02:54

1659088יום רביעי י"ג אדר תשע"ח28/02/18 801:16:21

1659089יום רביעי כ' אדר תשע"ח07/03/18 901:07:25

1659090יום שלישי כ"ו אדר תשע"ח13/03/18 1000:44:52

1659091יום רביעי ה' ניסן תשע"ח21/03/18 1101:23:28

1659092יום שלישי כ"ה ניסן תשע"ח10/04/18 1200:58:58

1659093יום רביעי ג' אייר תשע"ח18/04/18 1301:04:59

1659094יום רביעי י' אייר תשע"ח25/04/18 1401:10:07

1659095יום רביעי י"ז אייר תשע"ח02/05/18 1501:09:14

1659096יום שלישי כ"ג אייר תשע"ח08/05/18 1601:00:34

1659097יום רביעי ב' סיון תשע"ח16/05/18 1701:00:01

1659098יום רביעי ט' סיון תשע"ח23/05/18 1800:52:57

1659099יום רביעי ט"ז סיון תשע"ח30/05/18 1901:25:19

1659100יום חמישי כ"ד סיון תשע"ח07/06/18 01:03:27שלום בית-שיעור 2019

1659101יום רביעי ל' סיון תשע"ח13/06/18 2101:13:38

1659102יום חמישי ח' תמוז תשע"ח21/06/18 2201:02:39

1659103יום שני י"ב תמוז תשע"ח25/06/18 2300:53:37

1659104יום חמישי כ"ב תמוז תשע"ח05/07/18 2401:03:54

1659105יום חמישי כ"ט תמוז תשע"ח12/07/18 2501:03:05

1659106יום חמישי ז' אב תשע"ח19/07/18 2601:13:59

1659107יום חמישי י"ד אב תשע"ח26/07/18 2701:12:32

1659108יום חמישי כ"ח אב תשע"ח09/08/18 2801:02:03

1659109יום רביעי ד' אלול תשע"ח15/08/18 2901:20:54

1659110יום שלישי י' אלול תשע"ח21/08/18 3001:21:24

1659111יום חמישי י"ט אלול תשע"ח30/08/18 3101:19:28

סדרת שלום בית משנת תשע''ט
מס' תיקיה 127748

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659112יום חמישי כ"ג חשון תשע"ט01/11/18 100:48:05

1659113יום חמישי ל' חשון תשע"ט08/11/18 201:00:48

1659114יום חמישי ז' כסלו תשע"ט15/11/18 301:02:56

1659115יום חמישי י"ד כסלו תשע"ט22/11/18 401:00:46

1659116יום חמישי כ"א כסלו תשע"ט29/11/18 500:58:56

1659117יום חמישי ה' טבת תשע"ט13/12/18 600:53:16

1659118יום חמישי י"ב טבת תשע"ט20/12/18 701:05:47

1659119יום רביעי י"ח טבת תשע"ט26/12/18 801:02:32
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659120יום רביעי כ"ה טבת תשע"ט02/01/19 901:07:59

1659121יום חמישי ד' שבט תשע"ט10/01/19 1001:00:06

1659122יום רביעי י' שבט תשע"ט16/01/19 1100:59:20

1659123יום שלישי ט"ז שבט תשע"ט22/01/19 1201:09:24

1659124יום חמישי כ"ה שבט תשע"ט31/01/19 1300:59:26

1659125יום חמישי ב' אדר תשע"ט07/02/19 1401:03:02

1659126יום חמישי ט' אדר תשע"ט14/02/19 1501:00:18

1659127יום רביעי ט"ו אדר תשע"ט20/02/19 1601:00:55

1659128יום רביעי כ"ט אדר תשע"ט06/03/19 1700:52:38

1659129יום רביעי ו' אדר ב תשע"ט13/03/19 1801:00:01

1659130יום חמישי כ"א אדר ב תשע"ט28/03/19 1901:00:39

1659131יום רביעי ג' אייר תשע"ט08/05/19 2001:01:32

1659132יום רביעי י' אייר תשע"ט15/05/19 2101:02:05

1659133יום רביעי י"ז אייר תשע"ט22/05/19 2200:58:53

1659134יום רביעי כ"ד אייר תשע"ט29/05/19 2301:00:00

1659135יום חמישי ג' סיון תשע"ט06/06/19 2401:00:28

1659136יום שישי י"א סיון תשע"ט14/06/19 2501:00:34

1659137יום חמישי י"ז סיון תשע"ט20/06/19 2600:50:09

1659138יום חמישי כ"ד סיון תשע"ט27/06/19 2701:17:22

1659139יום חמישי א' תמוז תשע"ט04/07/19 2800:46:17

1659140יום חמישי ח' תמוז תשע"ט11/07/19 2901:18:05

1659141יום שישי כ"ג תמוז תשע"ט26/07/19 3001:08:42

אשת חיל
מס' תיקיה 127749

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

אשת חיל, השוואות, הודיה, אות א 1

אושר

יום שני י"ט אייר 07/05/07 01:10:12

תשס"ז

1659142

בטחון, קורח, חכמת נשים, אות ב 2

יהודי, כבוד, זוגיות

יום שני כ"ו אייר 14/05/07 01:08:59

תשס"ז

1659143

שלום בית, חידוש, נתינה, אות ב ג 3

קבלה

יום שני י"א סיון 28/05/07 00:57:19

תשס"ז

1659144

אהבה, כמוך, חינוך, אמונה, אות ד 4

יחס

יום שני י"ח סיון 04/06/07 01:07:44

תשס"ז

1659145

בית יהודי, איזון, חכמה, אות ה 5

אישה, שמירה, עצלות

יום שני כ"ה סיון 11/06/07 00:58:21

תשס"ז

1659146

עשיה, תחית המתים, אות ה 6

תפילה, בטחון, פחד, זהירות

יום שלישי ג' 19/06/07 01:03:33

תמוז תשס"ז

1659147

יום שני ט' תמוז 25/06/07 01:05:36ותעש בחפץ כפיה7

תשס"ז

1659148
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

יום שני ט"ז תמוז 02/07/07 01:05:08אות ו 8

תשס"ז

1659149

נשמה, גלות, אמונה, אות ו 9

השתדלות, פגיעה, שינוי, 

מחילה, מידות, אמא

יום שני כ"ג תמוז 09/07/07 01:12:57

תשס"ז

1659150

חסד, פרנסה, כשרונות, אות ז 10

בית, גבולות, חכמה, רב, 

ניסיונות, חיות, חיים

יום שני א' אב 16/07/07 01:15:08

תשס"ז

1659151

מצפון, בחירה, עצלות, נפש אות ח 11

הבהמית, שתיקה, חסרונות, 

עוז, חינוך

יום שני כ"ט אב 13/08/07 01:03:11

תשס"ז

1659152

עידוד, חיים, אכילה, שמירת אות ח 12

הלשון, בריאות, תפילה

יום שני ו' אלול 20/08/07 01:03:19

תשס"ז

1659153

13-T12EishesChayil
אות ט 

חינוך, אמונה, עידוד, 

ביקורת, אהבה, השוואות, 

גוף ונפש, בריאות, הכנעה, 

גמישות

יום רביעי כ"ב 05/09/07 01:07:00

אלול תשס"ז

1659154

14-T13EishesChayil
אות י 

רוחניות, הודאה, מחשבה, 

התבוננות, עשיה, חכמה, 

תשובה, נשימה, חיות

יום רביעי כ"ב 05/09/07 01:06:26

אלול תשס"ז

1659155

יום שני ה' תשרי 17/09/07 01:02:50עשרת ימי תשובה 15

תשס"ח

1659156

לימודים, עני, אביון, צדקה, אות כ 16

שינה, מסכנות, נתינה, 

הנאה, אהבה עצמית, חינוך, 

סבלנות, עזרת הילדים

יום שני ג' חשון 15/10/07 01:06:29

תשס"ח

1659157

קבלה, רצון, חייך קודמים, אות ל 17

נתינה, חיים, הכנעה, כבוד 

לבעל

יום שני י' חשון 22/10/07 00:53:31

תשס"ח

1659158

קשר עם ה', מחילה, תאוות, אות ל 18

שעמום, אדישות, גהינום, 

דרגות, אמונה, הכרת הטוב

יום שני י"ז חשון 29/10/07 01:03:41

תשס"ח

1659159

אדישות, אמת, חינוך, אות ל 19

חכמה, עידוד, מלכות, יראת 

שמיים, השוואות, אהבה, 

פחד, רצון, ערכים

יום שני כ"ד חשון 05/11/07 00:58:51

תשס"ח

1659160

יום שני ב' כסלו 12/11/07 01:02:09אשה, התקשטות, הנאהאות מ 20

תשס"ח

1659161

קדושה, מצפון, השגחה, אות מ נ 21

טומאה, יופי, קיצוני, שינוי, 

חשיבה, בחירה, מידה, 

חיצוני

יום שני כ"ג כסלו 03/12/07 01:05:47

תשס"ח

1659162

בחירה, רגשי אשמה, אדם אות נ 22

יחידי, זיווג, אמונה, עקבתא 

דמשיחא

יום שני ח' טבת 17/12/07 01:06:22

תשס"ח

1659163

רכוש, בל תשחית, נתינה, אות נ 23

דיבור, דיכאון, מתח

יום שני כ"ב טבת 31/12/07 01:01:40

תשס"ח

1659164

עוז, הדר, לבוש, מצוות, אות ע 24

תוכחה, אמונה, בטחון 

עצמי, אשה

יום שני כ"ט טבת 07/01/08 00:46:29

תשס"ח

1659165
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

צניעות, חינוך, מסירות נפש, אות ע 25

עוז, אמונה

יום שני ז' שבט 14/01/08 00:57:45

תשס"ח

1659166

גאולה, שחוק, בושה, עזות, אות ע 26

עולם הזה, קשיים

יום שני י"ד שבט 21/01/08 01:08:20

תשס"ח

1659167

גשמיות, חכמה, דיבור, אות פ 27

נבואה, רוחניות

יום שני כ"א 28/01/08 01:05:29

שבט תשס"ח

1659168

חכמה, רחוב, גויים, תורה, אות פ 28

בין אדם לחברו, חסד, 

הכרת הטוב, שכינה

יום שני כ"ח 04/02/08 01:03:51

שבט תשס"ח

1659169

כוחות, ועצבות, אמונה, אות צ 29

חינוך, צפייה, עצלות, 

אמונה, שאיפה, שינוי, 

עצלות

יום שני ה' אדר 11/02/08 01:03:38

תשס"ח

1659170

חיים, יראת שמיים, עתיד, אות ק 30

השתדלות, תשובה, אשמה, 

עצלות, עצבות, אושר, 

מחשבה, כבוד אב ואם

יום ראשון י"א 17/02/08 01:05:23

אדר תשס"ח

1659171

נתינה, דרישות, עידוד, אות ק31

מחשבה, אושר, אמונה, 

אהבה, תפילות, ניסיונות, 

מחמאות

יום שני י"ד אייר 19/05/08 01:19:37

תשס"ח

1659172

יום ראשון י"ב 15/06/08 00:44:28שולחן שבת, כפיהשולחן שבת32

סיון תשס"ח

1659173

בית המקדש, יהודי, אות ר33

מחשבה, רצון, אהבה, ילדים

יום ראשון ג' 06/07/08 01:10:45

תמוז תשס"ח

1659174

שקר, חן, יופי, יראת שמים, אות ש34

הכנעה, כבוד, כוח, אושר, 

שינוי

יום שני כ"ט חשון 16/11/09 01:17:40

תש"ע

1659175

תפילה ואמונה
מס' תיקיה 127750

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

יום שני ד' כסלו 01/12/08 01:17:28נסיונות באמונה1

תשס"ט

1659176

יום שני י"א כסלו 08/12/08 01:03:05האמנתי כי אדבר2

תשס"ט

1659177

חיוב האישה 3

בתפילה

יום שני י"ח כסלו 15/12/08 00:47:49

תשס"ט

1659178

יום שני ב' טבת 29/12/08 01:11:16נר חנוכה4

תשס"ט

1659179

יום שני ט' טבת 05/01/09 01:13:00כח התפילה5

תשס"ט

1659180

להרגיש את 6

מציאות השם

יום שני ט"ז טבת 12/01/09 01:07:52

תשס"ט

1659181

יום שני כ"ג טבת 19/01/09 01:11:45הכרת הטוב7

תשס"ט

1659182

שש מצוות 8

תמידיות

יום שני א' שבט 26/01/09 01:08:29

תשס"ט

1659183
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

יום שני ח' שבט 02/02/09 01:05:55ביצור9

תשס"ט

1659184

יום שני ט"ו שבט 09/02/09 01:14:28לשון הרע מעכב10

תשס"ט

1659185

יום שני כ"ב שבט 16/02/09 01:31:11ביצור11

תשס"ט

1659186

יום שני כ"ט 23/02/09 01:15:07שמחה12

שבט תשס"ט

1659187

אמונה בהשם 13

בתורה וביהודי

יום שני ו' אדר 02/03/09 01:01:37

תשס"ט

1659188

יום שני כ' אדר 16/03/09 01:04:11פרעה-כפירה14

תשס"ט

1659189

ספירת העומר-15

עבודת המידות

יום שני י' אייר 04/05/09 01:08:12

תשס"ט

1659190

יום שני ב' סיון 25/05/09 01:30:59קבלת התורה16

תשס"ט

1659191

כפה עליהם הר 17

כגיגית

יום שני ט' סיון 01/06/09 01:28:10

תשס"ט

1659192

יום שני ט"ז סיון 08/06/09 01:27:07חינוך לאמונה18

תשס"ט

1659193

יום שני כ"ג סיון 15/06/09 01:18:58השרשת אמונה19

תשס"ט

1659194

יום שני ל' סיון 22/06/09 01:10:34אמונה בעת צרה20

תשס"ט

1659195

בר מצווה, תורה, חינוך, חינוך הילדים21

אמונה

יום שני ז' תמוז 29/06/09 01:34:03

תשס"ט

1659196

אמונה, עמל, הודיה, השגחה חינוך לאמונה22

פרטית, בריאה, חיים, ארץ 

ישראל

יום שני י"ד תמוז 06/07/09 01:32:47

תשס"ט

1659197

טימי בין המצרים-23

רינה

יום שני כ"א 13/07/09 01:19:02

תמוז תשס"ט

1659198

יום שני כ"ח 20/07/09 01:29:39ועשו לי מקדש24

תמוז תשס"ט

1659199

יום חמישי ב' אב 23/07/09 00:35:06חיזוק25

תשס"ט

1659200

יום שני ו' אב 27/07/09 01:24:38ואתחנן26

תשס"ט

1659201

יום שלישי י"ב 01/09/09 01:22:05המלכת השם27

אלול תשס"ט

1659202

יום שני י"ח אלול 07/09/09 01:21:11ערב ראש השנה28

תשס"ט

1659203

יום שני כ"ה 14/09/09 01:28:34ימי הסליחות29

אלול תשס"ט

1659204

יום שני ג' תשרי 21/09/09 01:11:21עשרת ימי תשובה30

תש"ע

1659205
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הכנה לשידוכים
מס' תיקיה 127751

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

01 קשה זיווגו של אדם-1

סוף של השיעור פחות 

ברור

1659206יום רביעי א' כסלו תשס"ז22/11/06 01:09:10

02 התועלת של הנסיונות 2

בחיים

1659207יום רביעי א' כסלו תשס"ז22/11/06 01:15:40

03 לקבל את השני בלי 3

תנאי

1659208יום רביעי א' כסלו תשס"ז22/11/06 01:15:54

אמהות וחמות 04 הביני 4

את עצמך ואת גילך

1659209יום רביעי כ"ד אב תשס"ז08/08/07 01:15:10

אמהות וחמות 05 אירוח 5

ילדים 

1659210יום רביעי כ"ד אב תשס"ז08/08/07 01:33:19

חינוך ילדים
מס' תיקיה 127753

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

חינוך הילדים-1

הקדמה

יום שני כ"ט חשון 16/11/09 00:10:02

תש"ע

1659211

אחריות ההורים 2

בחינוך

נישואין, שלום בית, חינוך, 

רגשות אשמה

יום שני ו' כסלו 23/11/09 01:06:53

תש"ע

1659212

אהבה, עבודת המידות, עבודת המידות3

נישואין

יום שני י"ג כסלו 30/11/09 01:12:52

תש"ע

1659213

גלות, עמידה בניסיון, חנוכה, חנוכה-חינוך4

הדלקת נרות

יום שני כ' כסלו 07/12/09 01:12:59

תש"ע

1659214

ברכות השחר, אמונה, חינוך לאמונה5

נשמה, שמחה, ערך עצמי

יום ראשון ג' 20/12/09 01:08:05

טבת תש"ע

1659215

בשבילי נברא 6

העולם

לדון לכף זכות, עידוד, ערך 

עצמי, חינוך

יום שלישי י"ב 29/12/09 01:06:19

טבת תש"ע

1659216

החדרת השאיפה 7

להקים משפחות 

גדולות

יציאת מצרים, גידול ילדים, 

מסירות נפש

יום שני י"ח טבת 04/01/10 01:19:18

תש"ע

1659217

יום שני כ"ה טבת 11/01/10 01:12:33גידול ילדים, חינוך, נישואיןהזכול לאמהות8

תש"ע

1659218

יום שני ג' שבט 18/01/10 01:20:04אמונה, ביטחון, חינוךעולם חסד יבנה9

תש"ע

1659219

הכרת הטוב, אהבה, חינוך, טו בשבט-שורשים10

ט"ו בשבט

יום שני י' שבט 25/01/10 01:07:37

תש"ע

1659220

גיל ההתבגרות, חינוך, כגמול עלי אמו11

עצמאות, הזדהות

יום שני כ"ד שבט 08/02/10 01:13:08

תש"ע

1659221

יום שני א' אדר 15/02/10 01:09:31שמחה, אדר, עמלק, פוריםפורים-שמחה12

תש"ע

1659222

ערב פסח, יציאת מצרים, פסח13

חינוך, פסח

יום שני כ"ב אדר 08/03/10 01:18:54

תש"ע

1659223

ערך עצמי, חינוך, ספירת ספירת העומר14

העומר

יום שני ה' אייר 19/04/10 01:19:39

תש"ע

1659224
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

כבוד הבריות, ירידת אהבה וכבוד15

הדורות, אהבה ויראה, חינוך

יום שני י"ב אייר 26/04/10 01:07:34

תש"ע

1659225

פגעי הטכנולוגיה, נשים, לג בעומר16

צניעות

יום שני י"ט אייר 03/05/10 01:24:18

תש"ע

1659226

חינוך-הרחקה 17

ממחשב

טכנולוגיה, הערכה, 

אינטרנט, נסיונות, אהבה, 

חינוך, קנאת סופרים, 

הפוסל במומו פוסל

יום שני כ"ו אייר 10/05/10 01:12:22

תש"ע

1659227

יום שני י"א סיון 24/05/10 01:12:20אהבה, הרגל, חינוךרגש האהבה18

תש"ע

1659228

קשר נכון עם 19

ההורים

כיבוד אב ואם, נתינה, 

חינוך, אהבה, רגשי נחיתות

יום שני י"ח סיון 31/05/10 01:11:50

תש"ע

1659229

ערך עצמי 20

והשקעה בעצמי

אהבת חינם, ערך עצמי, 

רוגע, שמחה, כבוד עצמי, 

חינוך, אהבה

יום שני כ"ה סיון 07/06/10 01:10:51

תש"ע

1659230

הבנה ואמפתיה 21

בחינוך

חינוך, סור מרע, גיל 

ההתבגרות, אמפתיה

יום שני ב' תמוז 14/06/10 01:07:18

תש"ע

1659231

חינוך לצניעות 22

ויראת שמים

כח הבחירה, בושה, חינוך, 

צניעות, יראת שמים

יום שני ט' תמוז 21/06/10 01:03:45

תש"ע

1659232

נתינה, חינוך, סבלנות, הכרת טבע הילד23

הרגל, עצלות, חנוך לנער, 

אופי, אהבה

יום ראשון ט"ו 27/06/10 01:10:33

תמוז תש"ע

1659233

התבטלות, תשעת הימים, התבטלות מאהבה24

אהבת ה', ואהבת לרעך 

כמוך, אמונה, תשעה באב

יום שני כ"ג תמוז 05/07/10 00:52:46

תש"ע

1659234

אמונה, פגעי הטכנולוגיה, ט' חודש אב25

באב, חינוך

יום שני א' אב 12/07/10 01:28:47

תש"ע

1659235

הכנה לראש 26

השנה - אמונה 

והודאה

הודאה, אמונה, אלול, ראש 

השנה

יום שני כ"ז אלול 06/09/10 01:19:38

תש"ע

1659236

חינוך לחיים של 27

אמונה

הזדהות, חינוך, אמונה, 

הקשבה

יום שני ג' חשון 11/10/10 01:22:27

תשע"א

1659237

בטחון, שייכות, תקווה, אמון, אמון הילד בהוריו28

חינוך

יום שני י"ז חשון 25/10/10 00:36:59

תשע"א

1659238

חינוך לאמונה 29

בעקבתא 

דמשיחא

חינוך, חנוכה, עקבתא 

דמשיחא, סיפור, עין טובה, 

אמונה

יום שני א' כסלו 08/11/10 01:18:22

תשע"א

1659239

סיפור, תפילה, חינוך, חינוך לחיי אמונה30

אמונה, השגחה פרטית, 

נסיון

יום שני ח' כסלו 15/11/10 01:05:09

תשע"א

1659240

לחיות באמונה - 31

השגחה פרטית

סיפור, צער בעלי חיים, 

שמחה, מחלקות, אמונה, 

קנאה, השגחה פרטית, 

שנאה

יום שני ט"ו כסלו 22/11/10 01:24:36

תשע"א

1659241

לחיות למען 32

הקבה

נרות שבת, חנוכה, יצר 

הרע, עבודת ה', נסיונות, 

הרגיל בנר

יום שני כ"ב כסלו 29/11/10 01:01:10

תשע"א

1659242
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

פעולות חיצוניות 33

מעוררות את הלב

חנוכה, שמחה, סיפור, רצון, 

הומור, שריפה, השגחה 

פרטית, אמונה, עבודת 

המידות

יום שני ו' טבת 13/12/10 01:14:54

תשע"א

1659243

חינוך למידת 34

השמחה

עבודת ה', סיפור, רוגע, 

שמחה, זריזות

יום שני י"ג טבת 20/12/10 01:18:14

תשע"א

1659244

רוגע והתמודדות 35

נכונה עם מצבים 

בחיים

מלחמת היצר, רוגע, עבודת 

ה', ייעוץ

יום שני כ' טבת 27/12/10 01:01:40

תשע"א

1659245

כוונה והרגשה 36

בתפילה וברכות

אשר יצר, שפע, תפילה, 

חינוך, אמונה, ברכות

יום שני ה' שבט 10/01/11 01:13:00

תשע"א

1659246

התפעלות והנאה 37

מהבריאה

ט"ו בשבט, התעוררות, 

ברכות, אמונה

יום שני י"ב שבט 17/01/11 01:06:13

תשע"א

1659247

יום שני י"ט שבט 24/01/11 01:01:11תפילה, שמחה, חוויה, אושרחיי חוויה רוחנית38

תשע"א

1659248

להכיר בערך 39

העצמי

כבוד עצמי, ייעוץ, כשלון, 

ערך עצמי, עבודת המידות

יום שני כ"ו שבט 31/01/11 00:59:47

תשע"א

1659249

לחיות באמונה 40

ושמחה

קירבת ה', חודש אדר, 

פורים, אמונה

יום שני ג' אדר 07/02/11 01:01:34

תשע"א

1659250

התמודדות עם 41

קשיים

אמונה, חינוך, ייעוץ, שלום 

בית

יום שני י' אדר 14/02/11 01:08:40

תשע"א

1659251

כבוד עצמו וכבוד 42

חבריו

עבודת המידות, חינוך, 

עמידה בניסיון

יום שני י"ז אדר 21/02/11 01:00:44

תשע"א

1659252

כבוד עצמו וכבוד 43

חבריו

מידות טובות, השגחה 

פרטית, עבודת המידות, 

כבוד הבריות

יום שני כ"ד אדר 28/02/11 01:08:57

תשע"א

1659253

תקשורת נכונה 44

עם עצמו ועם 

אחרים-עניני 

פורים

שלום בית, תקשורת, יחס, 

פורים, חינוך

יום שני א' אדר 07/03/11 01:15:59

ב תשע"א

1659254

חג הפסח-חג 45

האמונה

השגחה פרטית, אמונה, 

פסח

יום רביעי י"ז 23/03/11 01:00:27

אדר ב תשע"א

1659255

הצנע לכת - הכנה 46

לקבלת התורה

חינוך, ענוה, חג השבועות, 

קבלת התורה, צניעות , דרך 

ארץ

יום שני ד' סיון 06/06/11 01:07:57

תשע"א

1659256

מידות טובות, חינוך, ייעוץ, העברת המסורת 47

יראת שמים

יום שני ג' חשון 31/10/11 01:05:54

תשע"ב

1659257

חינוך-עד כמה 48

להיות תקיפים 

מול ילדים

יום שני ג' חשון 31/10/11 00:58:22

תשע"ב

1659258

יום פטירת רחל 49

אמינו

מידות טובות, עבודת 

המידות, רחל אמנו, קנאה

יום שני י' חשון 07/11/11 01:02:24

תשע"ב

1659259

חינוך-לימוד 50

מרחל אמנו

יום שני י' חשון 07/11/11 01:09:34

תשע"ב

1659260

חינוך-גישה 51

חיובית

יום שני י"ז חשון 14/11/11 01:01:46

תשע"ב

1659261

חינוך-ללמוד 52

תמיד ולבקש 

עצות

יום שני כ"ד חשון 21/11/11 01:04:51

תשע"ב

1659262
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יום שני ב' כסלו 28/11/11 01:01:43הרס המחשב53

תשע"ב

1659263

חינוך-כח 54

המחשבה

יום שלישי י' 06/12/11 01:00:28

כסלו תשע"ב

1659264

יום שני כ"ג כסלו 19/12/11 01:01:01חינוך-חנוכה55

תשע"ב

1659265

יום שני ז' טבת 02/01/12 01:04:08חינוך-רוגע בבית56

תשע"ב

1659266

חינוך-שובבים-57

שמחה 

יום שני י"ד טבת 09/01/12 01:06:39

תשע"ב

1659267

חינוך, לאמהות
מס' תיקיה 127754

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

1 עוז והדר 1

לבושה

יום רביעי ה' 13/10/10 01:05:53

חשון תשע"א

1659268

יום רביעי י"ב 20/10/10 201:08:42 כח הרצון2

חשון תשע"א

1659269

3 כח הרצון-3

מבדיל בין יהודי 

לגוי

יום רביעי י"ט 27/10/10 01:11:43

חשון תשע"א

1659270

יום רביעי כ"ו 03/11/10 401:11:02 לגדול מקשיים4

חשון תשע"א

1659271

5 אל תטוש תורת 5

אמך

יום רביעי ג' כסלו 10/11/10 01:10:25

תשע"א

1659272

שלום בית, אמונה, תפילה, 6 היחס לבעל6

חינוך

יום רביעי י' כסלו 17/11/10 01:14:15

תשע"א

1659273

7 חנוכה-הרגיל 7

בנר

יום רביעי כ"ד 01/12/10 01:08:50חנוכה, גלות, עבודת ה'

כסלו תשע"א

1659274

יום רביעי ח' 15/12/10 01:05:47אמונה, צניעות, תשובה8 בת מלך-צניעות8

טבת תשע"א

1659275

יום רביעי ט"ו 22/12/10 00:48:07תורה, חינוך, עבודה, צניעות9 צניעות9

טבת תשע"א

1659276

10 בשבילי נברא 10

העולם

שמחה, אמונה, חינוך, 

פרנסה

יום רביעי כ"ב 29/12/10 01:08:58

טבת תשע"א

1659277

11 בניה פנימית 11

משפיעה על 

הילדים

יום רביעי כ"ט 05/01/11 01:12:05ידיעה ובחירה, אמונה, חינוך

טבת תשע"א

1659278

12 זממה שדה 12

ותקחהו

יום רביעי ז' שבט 12/01/11 01:01:54חינוך, אהבה, התמודדות

תשע"א

1659279

בחירה, פרנסה, אמונה 13 אמונה13

וביטחון, גירושין

יום רביעי י"ד 19/01/11 01:15:25

שבט תשע"א

1659280

אהבה, חינוך, הערכה 14 אהבה14

עצמית, גיל ההתבגרות

יום רביעי כ"א 26/01/11 01:20:23

שבט תשע"א

1659281

ערך עצמי, חינוך, לחץ, 15 ערך עצמי15

שלום בית

יום רביעי כ"ח 02/02/11 01:04:40

שבט תשע"א

1659282

16 משנכנס אדר 16

מרבים בשמחה

מלחמה, פורים, אמונה, 

שמחה, חינוך

יום רביעי ה' אדר 09/02/11 01:10:58

תשע"א

1659283
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

אהבה, פורים, נשמה, 1 אמון עצמי17

התמודדות, חינוך

יום רביעי י"ב 16/02/11 01:06:10

אדר תשע"א

1659284

התמודדות, ניסיונות, חינוך, 19 קבלה עצמית18

אהבה, עבודת ה'

יום רביעי י"ט 23/02/11 01:07:28

אדר תשע"א

1659285

עבודת המידות, פורים, דרך 19 ועשו לי משכן19

ארץ, מגילת אסתר

יום רביעי כ"ו 02/03/11 01:03:49

אדר תשע"א

1659286

חינוך, דרך ארץ, סיפור, 20 קבלת התורה20

הערכה וכבוד, צניעות

יום רביעי כ"ח 01/06/11 01:08:08

אייר תשע"א

1659287

21 חינוך לערך 21

המצוות והתורה

מעשה, חשיבה חיובית, 

חינוך, שמירת הלשון, הכרת 

הטוב, זכור ושמור, אהבה 

ושנאה

יום רביעי י"ג סיון 15/06/11 01:10:30

תשע"א

1659288

22 חכמת נשים 22

בנתה ביתה

שלום בית, מחלוקת, 

התמודדות, הערכה, חינוך, 

קורח

יום רביעי כ' סיון 22/06/11 01:10:47

תשע"א

1659289

התבוננות, שבת, סיפור, 23 אמונה23

עבודה עצמית, רוגע, אמונה

יום רביעי כ"ז 29/06/11 01:14:05

סיון תשע"א

1659290

יום רביעי ד' 06/07/11 01:17:35צניעות, אמת, חינוך, שקר24 טיפוח היופי24

תמוז תשע"א

1659291

-25ביטחון בהקבה 25

בחינוך הילדים

חינוך, ייעוץ, סבלנות, 

סמכות, אמונה ובטחון

יום רביעי י"ח 20/07/11 01:03:02

תמוז תשע"א

1659292

-26אמונה וביטחון 26

בהתמודדות עם 

קשיי הפרנסה

אמונה, ביטחון, פרנסה, 

השגחה פרטית

יום רביעי כ"ה 27/07/11 01:14:54

תמוז תשע"א

1659293

חנוכה 2 עזר 27

כנגדו

יום חמישי כ"ג 22/09/11 01:00:50

אלול תשע"א

1659294

חינוך-הזכות 28

לאמהות

יום שני כ"א טבת 16/01/12 01:00:22

תשע"ב

1659295

יום חמישי ו' אדר 06/02/14 00:48:07הזכות לאמהות29

תשע"ד

1659296

תקשורת

תקשורת, שיעורים משנת תשע''ג
מס' תיקיה 127851

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

אין העולם נברא 1

אלא בשבילי

מידות, חיים, צניעות, ערך 

עצמי, כבוד, גדלות, אדם, 

טבע

יום ראשון א' 09/06/13 01:16:35

תמוז תשע"ג

1659644

חיובי, שלום בית, אימון, ערך עצמי2

נסיון, הנאה, מהות, זהות, 

אהבה

יום ראשון ח' 16/06/13 01:17:55

תמוז תשע"ג

1659645

בחירה, הכנעה, ערך עצמי, אהבת חינם3

ענווה, אהבה, שמחת חיים, 

חן, יופי, יראת ה', מחשבה 

שלילית, שנאה

יום ראשון ט"ו 23/06/13 01:09:38

תמוז תשע"ג

1659646

קשר עם הקדוש 4

ברוך הוא

עשרת השבטים, משיח, 

שכינה, הנאה, אהבת ה', 

נשמה, גלות, קשר עם 

הקב"ה

יום ראשון כ"ב 30/06/13 01:12:01

תמוז תשע"ג

1659647
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

תשעת הימים, בית המקדש, תשעת הימים5

תשובה, רגשי אשמה, 

השתדלות, אהבה עצמית, 

הנאה, כישרונות, עמלק

יום ראשון כ"ט 07/07/13 01:10:43

תמוז תשע"ג

1659648

תשעה באב, משיח, מום, תשעה באב6

נסיון, ביטחון עצמי, אמונה, 

נוחות, סלחנות, כבוד, רגשי 

נחיתות, ערך עצמי

יום ראשון ז' אב 14/07/13 01:15:25

תשע"ג

1659649

זלזול, בעיות נפשיות, זלזול עצמי7

אמונה, מודעות, שלום בית, 

חסרונות, תפילה

יום ראשון כ"ח 04/08/13 01:17:24

אב תשע"ג

1659650

תיקון, תשובה, רגש שלילי, אלול8

חרטה, תגובות, ערך עצמי, 

קנאה, חינוך

יום ראשון י"ב 18/08/13 01:14:49

אלול תשע"ג

1659651

ענווה למול 9

שפלות

בת מלך, גאווה, שלימות, 

כבוד, מסכן, רגשי נחיתות, 

כפייתיות, דעות, פירגון, 

פרפקט, השוואות, אימון 

בעצמנו, דיבור

יום ראשון י"ט 25/08/13 01:13:25

אלול תשע"ג

1659652

ראש השנה, בת מלך, הווה, חשיבות של יהודי10

רגש, בישנות, ערך עצמי

יום ראשון כ"ו 01/09/13 01:21:41

אלול תשע"ג

1659653

תקשורת, שיעורים משנת תשע''ד
מס' תיקיה 127852

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

01 פריינטליכע 1

פארבינדונג-בין 

אדם לעצמו

השוואות, קנאה, תיקון, 

שינויים, מידות, הנאה, 

הבנת הזולת, אדם יחידי

יום רביעי י"ט 23/10/13 01:14:51

חשון תשע"ד

1659654

02 פריינטליכע 2

פארבינדונג-

למלא את עצמינו

ערך עצמי, נפש האדם, 

תפילה, אמונה, מוח, נשמה

יום רביעי כ"ו 30/10/13 00:40:52

חשון תשע"ד

1659655

03 פריינטליכע 3

פארבינדונג-ערך 

עצמי

קשר, ערך עצמי, אמונה, 

בריאות, נפש, מצה

יום רביעי ג' כסלו 06/11/13 01:22:03

תשע"ד

1659656

04 פריינטליכע 4

פארבינדונג-

לעבוד על האני

שמח בחלקו, תאווה, הנאה, 

גוף ונפש, דעת, נשמה, 

חיובי, תפילה, שינויים

יום רביעי י' כסלו 13/11/13 01:21:43

תשע"ד

1659657

05 פריינטליכע 5

פארבינדונג-

להתחזק מבפנים

פגיעות, שלילי, שינוי, תת 

מודע, רגש, קיצוניות, משכן 

ה', חודש אדר, שקט, אדם 

יחידי

יום רביעי י"ז 20/11/13 01:11:31

כסלו תשע"ד

1659658

06 פריינטליכע 6

פארבינדונג-רגש

שינוי, אהבה עצמית, נשמה, 

רגש, חודש טבת, תפילה

יום רביעי ח' 11/12/13 01:12:49

טבת תשע"ד

1659659

07 פריינטליכע 7

פארבינדונג-

קבלת רצון השם 

באהבה

השתדלות, הכרת הטוב, 

רגש, סדר עדיפויות, אהבה, 

ערך החיים, מצוות

יום רביעי כ"ב 25/12/13 01:18:18

טבת תשע"ד

1659660

08 פריינטליכע 8

פארבינדונג-

תפקיד האישה

ילדות קשה, רגש, גלות, 

הכרת הטוב, יציאת מצריים, 

ראש חודש

יום רביעי כ"ט 01/01/14 01:10:54

טבת תשע"ד

1659661
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

09 פריינטליכע 9

פארבינדונג-שבת 

שירה-פרשת המן-

אמונה

אמונה, פרנסה, תפילה, 

צחוק, הכמוך, שווה, 

השוואות, קנאה, פרשת 

בלק, סקרנות

יום רביעי ז' שבט 08/01/14 01:14:34

תשע"ד

1659662

10 פריינטליכע 10

פארבינדונג-

ואהבת לרעך 

כמוך

חייך קודמים, חיי נצח, 

שמירת הלשון, תיקון, אדם 

יחידי, השוואות, כבוד, ערך 

עצמי

יום רביעי כ"א 22/01/14 01:17:18

שבט תשע"ד

1659663

11 פריינטליכע 11

פארבינדונג-כבוד

הכרת הטוב, כבוד, אדם 

יחידי, התעמלות, ושכנתי 

בתוכם, חודש אדר, ערך 

ליהודי לחיים

יום רביעי כ"ח 29/01/14 01:00:47

שבט תשע"ד

1659664

12 פריינטליכע 12

פארבינדונג-

שמחה ואהבה

שמחה, אהבה, נתינה, 

נשמה, כבוד, צפיות

יום רביעי ה' אדר 05/02/14 01:12:17

תשע"ד

1659665

13 פריינטליכע 13

פארבינדונג-

הקשבה ומחמאות

דת יהודית, פורים, ערך 

יהודי, מחמאות, שכל, רגש

יום חמישי י"ג 13/02/14 01:15:44

אדר תשע"ד

1659666

14 פריינטליכע 14

פארבינדונג-

לדעת לקבל

נתינה, קשר עם ה', קבלה, 

תיקון

יום רביעי י"ט 19/02/14 01:05:04

אדר תשע"ד

1659667

15 פריינטליכע 15

פארבינדונג-לכבד 

את הבעל

שוני, מחנה משותף, רצון 

בעלה, כיבוד הורים, כבוד, 

חוצפה, אמונה, הורים

יום רביעי כ"ו 26/02/14 01:19:46

אדר תשע"ד

1659668

16 פריינטליכע 16

פארבינדונג-

מציאת דברים 

משותפים

כף זכות, זוגיות, קשר, בעל, 

עזר כנגדו, התחלה טובה, 

מחנה משותף, צחוק, דיכאון

יום רביעי ג' אדר 05/03/14 01:15:30

ב תשע"ד

1659669

17 פריינטליכע 17

פארבינדונג-

שמחה

אמונה, שמחה, מילה טובה, 

דעות שונות, וויכוח, ציפיות, 

ביקורת

יום רביעי י' אדר 12/03/14 01:12:42

ב תשע"ד

1659670

18 פריינטליכע 18

פארבינדונג-

לאחר פסח-הכרת 

הטוב

קריעת הים., יציאת צמריים, 

ספירת העומר, הכרת הטוב, 

הודאה, ניסן, אמונה

יום רביעי ל' ניסן 30/04/14 01:17:36

תשע"ד

1659671

19 פריינטליכע 19

פארבינדונג-

מנוחת הנפש

טעם החיים, רגישות, חודש 

ניסן, ערך ליהודי, אהבה, 

הגוף והנפש, רוח, שלום 

בית

יום רביעי ז' אייר 07/05/14 01:19:15

תשע"ד

1659672

20 פריינטליכע 20

פארבינדונג-

ספירת העומר-

עבודת המידות

יום רביעי י"ד 14/05/14 01:10:23

אייר תשע"ד

1659673

21 פריינטליכע 21

פארבינדונג-זמני 

שבירה

יום רביעי כ"א 21/05/14 01:00:36

אייר תשע"ד

1659674

22 פריינטליכע 22

פארבינדונג-

איזוהי אשה 

כשרה

יום רביעי כ"ח 28/05/14 01:08:12

אייר תשע"ד

1659675
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורתגיות השיעורכותרת השיעור#

23 פריינטליכע 23

פארבינדונג-

להתעלות יחד

יום רביעי י"ג סיון 11/06/14 01:09:12

תשע"ד

1659676

24 פריינטליכע 24

פארבינדונג-כח 

הדיבור

יום רביעי כ' סיון 18/06/14 01:17:46

תשע"ד

1659677

25 פריינטליכע 25

פארבינדונג-לימוד 

תורה

יום רביעי כ"ז 25/06/14 01:21:48

סיון תשע"ד

1659678

26 פרינטליכע 26

פארבינדונג-

אמונה בעת צרה

יום רביעי י"א 09/07/14 01:06:37

תמוז תשע"ד

1659679

27 פריינטליכע 27

פארבינדונג-המח

יצירת האדם, כפיאתיות, 

שליטה, מחשבות, אהבה, 

הקשבה, לב, ביטוי, חיי 

נישואין, חסרון

יום רביעי י"ח 16/07/14 01:13:01

תמוז תשע"ד

1659680

28 פריינטליכע 28

פארבינדונג-חיזוק 

בעת צרה

מחילה, שכר, בטחון, שנאה, 

אהבה, חורבן הבית, עמל, 

פגיעה

יום רביעי כ"ה 23/07/14 01:04:58

תמוז תשע"ד

1659681

עניני דיומא
מס' תיקיה 127846

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659632יום שני כ"א טבת תשע"ב16/01/12 0601:07:59 אמונה1

טו בשבט-כי האדם עץ 2

השדה

1659633יום שני י"ג שבט תשע"ב06/02/12 01:08:26

סמינר קרלין ערב פסח 3

כג אדר

1659634יום שלישי כ"ג אדר תשע"ג05/03/13 00:35:49

01 וויכטיגע כלים צו 4

מקבל זיין מצבים אין 

לעבן

1659635יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 01:17:34

וויכטיגע כלים צו מקבל 5

זיין מצבים אין לעבן 02

1659636יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 01:39:06

סמינר בית יעקב הישן 6

צניעות ג סיוון תשעג

1659637יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 00:41:49

שנה ראשונה אידיש כה 7

תמוז תשעג

1659638יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 01:15:32

די וועג צו אמתע צניעות 8

ארהב יב סיוון

1659639שבת י"ח טבת תשע"ד21/12/13 01:27:43

1659640יום שלישי כ' שבט תשע"ד21/01/14 00:50:30בית שמש צניעות כט אב9

כנס בני ברק עשית ה 10

תשרי

1659641יום שלישי כ' שבט תשע"ד21/01/14 00:58:08

1659642יום שני ד' סיון תשע"ד02/06/14 00:03:19בין אדם למקום11

04 על המצב הקשה 12

בזמננו והכנה לביאת 

המשיח-בוכרים

1659643יום שני ב' כסלו תשע"ה24/11/14 01:06:36
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שיחה שבועית באידיש

חומש בראשית, פרשת בראשית
מס' תיקיה 127774

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659365יום שישי כ"ג תשרי תשע"ה17/10/14 00:23:00שבת בראשית1

1659366יום חמישי כ"ה תשרי תשע"ו08/10/15 00:41:08בראשית2

1659367יום שישי כ"ו תשרי תשע"ז28/10/16 00:33:23בראשית3

1659368יום חמישי כ"ה תשרי תשע"ט04/10/18 00:59:44בראשית4

1659346יום רביעי כ"ד תשרי תש"פ23/10/19 00:20:52בראשית5

30724482יום חמישי כ"ז תשרי תשפ"א15/10/20 00:31:26שבת מברכים חשון6

חומש בראשית, פרשת נח
מס' תיקיה 127775

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659369יום חמישי כ"ט תשרי תשע"ה23/10/14 00:39:36נח1

1659370יום חמישי ב' חשון תשע"ו15/10/15 00:41:31נח2

1659371יום חמישי ב' חשון תשע"ז03/11/16 00:38:21נח3

1659372יום חמישי כ"ט תשרי תשע"ח19/10/17 00:47:19נח4

1659373יום חמישי ב' חשון תשע"ט11/10/18 00:43:53נח5

1659347יום חמישי ב' חשון תש"פ31/10/19 00:30:44נח6

30757582יום חמישי ד' חשון תשפ"א22/10/20 00:49:47פרשת נח7

חומש בראשית, פרשת לך לך
מס' תיקיה 127776

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659374יום חמישי ו' חשון תשע"ה30/10/14 00:41:43לך לך-ותן טל המטר1

1659375יום רביעי ח' חשון תשע"ו21/10/15 00:54:04לך לך2

1659376יום חמישי ט' חשון תשע"ז10/11/16 00:47:57לך לך3

1659377יום רביעי ה' חשון תשע"ח25/10/17 00:40:24לך לך4

1659378יום חמישי ט' חשון תשע"ט18/10/18 00:33:56לך לך5

1659348יום חמישי ט' חשון תש"פ07/11/19 00:26:24לך לך6

30779006יום חמישי י"א חשון תשפ"א29/10/20 00:39:42פרשת לך לך7

חומש בראשית, פרשת וירא
מס' תיקיה 127777

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659379יום חמישי י"ג חשון תשע"ה06/11/14 00:46:04וירא1

1659380יום חמישי ט"ז חשון תשע"ו29/10/15 00:31:24וירא2

1659381יום חמישי ט"ז חשון תשע"ז17/11/16 00:30:58וירא3

1659382יום חמישי י"ג חשון תשע"ח02/11/17 00:45:29וירא4

1659383יום חמישי ט"ז חשון תשע"ט25/10/18 00:45:35וירא5

1659349יום חמישי ט"ז חשון תש"פ14/11/19 00:28:26וירא6
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

31025017יום חמישי י"ח חשון תשפ"א05/11/20 00:40:26פרשת וירא7

חומש בראשית, פרשת חיי שרה
מס' תיקיה 127778

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659384יום רביעי י"ט חשון תשע"ה12/11/14 00:35:16חיי שרה1

1659385יום חמישי כ"ג חשון תשע"ו05/11/15 00:40:24חיי שרה2

1659386יום חמישי כ"ג חשון תשע"ז24/11/16 00:36:40חיי שרה3

1659387יום חמישי כ' חשון תשע"ח09/11/17 00:35:42חיי שרה4

1659388יום חמישי כ"ג חשון תשע"ט01/11/18 00:45:39חיי שרה5

1659350יום חמישי כ"ג חשון תש"פ21/11/19 00:30:12חיי שרה6

פרשת חיי שרה - מברכים 7

כסלו

31039476יום חמישי כ"ה חשון תשפ"א12/11/20 00:42:47

חומש בראשית, פרשת תולדות
מס' תיקיה 127779

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

תולדות-בעקבות הרצח 1

בהר נוף

1659389יום חמישי כ"ז חשון תשע"ה20/11/14 00:45:44

1659390יום חמישי ל' חשון תשע"ו12/11/15 01:00:06תולדות2

1659391יום חמישי א' כסלו תשע"ז01/12/16 00:42:33תולדות3

1659392יום חמישי כ"ז חשון תשע"ח16/11/17 00:46:58תולדות4

1659393יום חמישי ל' חשון תשע"ט08/11/18 00:26:23תולדות5

1659351יום חמישי ל' חשון תש"פ28/11/19 00:33:40תולדות-ראש חודש כסלו6

31052892יום חמישי ג' כסלו תשפ"א19/11/20 00:55:06פרשת תולדות7

חומש בראשית, פרשת ויצא
מס' תיקיה 127780

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659394יום חמישי ה' כסלו תשע"ה27/11/14 00:41:38ויצא1

1659395יום חמישי ז' כסלו תשע"ו19/11/15 00:43:53ויצא2

1659396יום חמישי ח' כסלו תשע"ז08/12/16 00:05:00ויצא3

1659397יום חמישי ח' כסלו תשע"ז08/12/16 00:33:02ויצא4

1659398יום חמישי ה' כסלו תשע"ח23/11/17 00:26:00ויצא5

1659399יום חמישי ז' כסלו תשע"ט15/11/18 00:38:51ויצא6

1659352יום רביעי ו' כסלו תש"פ04/12/19 00:26:44ויצא7

31093211יום חמישי י' כסלו תשפ"א26/11/20 00:29:46פרשת ויצא8

חומש בראשית, פרשת וישלח
מס' תיקיה 127781

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659400יום חמישי י"ב כסלו תשע"ה04/12/14 00:48:01וישלח1

1659401יום חמישי י"ד כסלו תשע"ו26/11/15 00:39:00וישלח2

1659402יום חמישי ט"ו כסלו תשע"ז15/12/16 00:32:11וישלח3

1659403יום חמישי י"ב כסלו תשע"ח30/11/17 01:02:47וישלח4
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659404יום חמישי י"ד כסלו תשע"ט22/11/18 00:47:35וישלח5

1659353יום חמישי י"ד כסלו תש"פ12/12/19 00:33:20וישלח6

31101547יום חמישי י"ז כסלו תשפ"א00:38:3903/12/20פרשת וישלח7

חומש בראשית, פרשת וישב
מס' תיקיה 127782

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659405יום חמישי י"ט כסלו תשע"ה11/12/14 00:32:45וישב-ערב חנוכה1

1659406יום חמישי כ"א כסלו תשע"ו03/12/15 00:40:13וישב-חנוכה2

1659407יום חמישי כ"ב כסלו תשע"ז22/12/16 00:37:08וישב-חנוכה3

1659408יום חמישי י"ט כסלו תשע"ח07/12/17 00:24:08וישב4

1659409יום חמישי כ"א כסלו תשע"ט29/11/18 00:33:55וישב5

1659354יום חמישי כ"א כסלו תש"פ19/12/19 00:33:11וישב6

31118208יום חמישי כ"ד כסלו תשפ"א00:28:3010/12/20פרשת וישב7

חומש בראשית, פרשת מקץ
מס' תיקיה 127783

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659410יום חמישי כ"ו כסלו תשע"ה18/12/14 01:00:44מקץ-חנוכה1

1659411יום שישי א' טבת תשע"ז30/12/16 00:45:34מקץ-חנוכה2

1659412יום חמישי כ"ו כסלו תשע"ח14/12/17 00:43:18מקץ-שבת חנוכה3

1659413יום רביעי כ"ז כסלו תשע"ט05/12/18 00:32:08מקץ-חנוכה4

מקץ-שבת חנוכה-ראש 5

חודש טבת-ערב זאת 

חנוכה

1659355יום חמישי כ"ח כסלו תש"פ26/12/19 00:32:56

31124139יום חמישי ב' טבת תשפ"א00:34:2817/12/20פרשת מקץ6

חומש בראשית, פרשת ויגש
מס' תיקיה 127784

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659414יום חמישי ג' טבת תשע"ה25/12/14 00:59:04ויגש1

1659415יום חמישי ה' טבת תשע"ו17/12/15 00:35:54ויגש2

1659416יום חמישי ז' טבת תשע"ז05/01/17 00:44:50ויגש3

1659417יום חמישי ג' טבת תשע"ח21/12/17 00:32:18ויגש4

1659418יום חמישי ה' טבת תשע"ט13/12/18 00:41:17ויגש5

1659356יום חמישי ה' טבת תש"פ02/01/20 00:29:09ויגש6

31144659יום חמישי ט' טבת תשפ"א00:33:5124/12/20פרשת ויגש7

חומש בראשית, פרשת ויחי
מס' תיקיה 127785

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659419יום חמישי י' טבת תשע"ה01/01/15 01:01:56ויחי-י טבת1

1659420יום חמישי י"ב טבת תשע"ו24/12/15 01:04:12ויחי2

1659421יום חמישי י"ד טבת תשע"ז12/01/17 00:44:47ויחי3

1659422יום חמישי י' טבת תשע"ח28/12/17 00:34:06ויחי4
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659423יום חמישי י"ב טבת תשע"ט20/12/18 00:51:58ויחי5

1659357יום חמישי י"ב טבת תש"פ09/01/20 00:36:45ויחי6

31155311יום חמישי ט"ז טבת תשפ"א00:33:2331/12/20פרשת ויחי7

חומש שמות, פרשת שמות
מס' תיקיה 127787

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

שמות-להתחיל עם צעד 1

קטן

1659424יום חמישי ט"ז טבת תשע"ד19/12/13 00:44:41

1659425יום רביעי ט"ז טבת תשע"ה07/01/15 00:24:27שמות2

1659426יום חמישי י"ט טבת תשע"ו31/12/15 01:02:49שמות-שובבים3

1659427יום חמישי כ"א טבת תשע"ז19/01/17 00:25:07שמות4

1659428יום רביעי ט"ז טבת תשע"ח03/01/18 00:35:04שמות5

1659429יום חמישי י"ט טבת תשע"ט27/12/18 00:38:46שמות6

1659358יום חמישי י"ט טבת תש"פ16/01/20 00:38:20פרשת שמות7

פרשת שמות - שבת 8

מברכים שבט

31167324יום חמישי כ"ג טבת תשפ"א00:31:0607/01/21

חומש שמות, פרשת וארא
מס' תיקיה 127788

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659430יום חמישי כ"ג טבת תשע"ד26/12/13 00:49:07וארא-כיבוד הורים1

1659431יום חמישי כ"ד טבת תשע"ה15/01/15 00:42:14וארא2

1659432יום חמישי כ"ו טבת תשע"ו07/01/16 00:35:34וארא3

1659433יום חמישי כ"ח טבת תשע"ז26/01/17 00:36:15וארא4

1659434יום חמישי כ"ד טבת תשע"ח11/01/18 00:23:34וארא5

1659435יום חמישי כ"ו טבת תשע"ט03/01/19 00:36:11וארא6

1659359יום חמישי כ"ו טבת תש"פ23/01/20 00:33:01פרשת וארא7

31209651יום חמישי א' שבט תשפ"א00:36:4414/01/21פרשת וארא8

חומש שמות, פרשת בא
מס' תיקיה 127789

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

בא-הנסיונות מכינים 1

לגאולה

1659436יום שישי ב' שבט תשע"ד03/01/14 00:22:55

1659437יום חמישי ב' שבט תשע"ה22/01/15 00:34:52בא-זכר ליציאת מצרים2

1659438יום חמישי ד' שבט תשע"ו14/01/16 00:47:22בא-גאולה ויציאת מצרים3

1659439יום חמישי ו' שבט תשע"ז02/02/17 00:46:47בא4

1659440יום חמישי ב' שבט תשע"ח18/01/18 00:39:40בא5

1659441יום חמישי ד' שבט תשע"ט10/01/19 00:42:02בא6

1659360יום חמישי ד' שבט תש"פ30/01/20 00:34:06פרשת בא7

31249696יום חמישי ח' שבט תשפ"א00:35:1221/01/21פרשת בא8
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חומש שמות, פרשת בשלח
מס' תיקיה 127790

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659442יום חמישי ח' שבט תשע"ד09/01/14 00:38:38בשלח-אמונה1

1659443יום חמישי ט' שבט תשע"ה29/01/15 00:23:32בשלח-שבת שירה2

1659444יום שישי י"ב שבט תשע"ו22/01/16 00:41:19בשלח3

1659445יום שישי י"ד שבט תשע"ז10/02/17 00:38:53בשלח-שבת שירה4

1659446יום רביעי ח' שבט תשע"ח24/01/18 00:39:00בשלח-שבת שירה5

1659447יום חמישי י"א שבט תשע"ט17/01/19 00:54:20בשלח6

1659361יום חמישי י"א שבט תש"פ06/02/20 00:42:09פרשת בשלח7

פרשת בשלח - שבת 8

שירה

31277438יום חמישי ט"ו שבט תשפ"א28/01/21 00:37:53

חומש שמות, פרשת יתרו
מס' תיקיה 127791

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659448יום חמישי ט"ו שבט תשע"ד16/01/14 00:28:47יתרו-מתן תורה1

1659449יום חמישי ט"ז שבט תשע"ה05/02/15 00:35:20יתרו2

1659450יום חמישי י"ח שבט תשע"ו28/01/16 00:37:38יתרו3

1659451יום חמישי כ' שבט תשע"ז16/02/17 00:53:35יתרו4

1659452יום חמישי ט"ז שבט תשע"ח01/02/18 00:32:53פרשת יתרו5

1659453יום שלישי ט"ז שבט תשע"ט22/01/19 00:22:08יתרו6

1659362יום חמישי י"ח שבט תש"פ13/02/20 00:40:22פרשת יתרו7

פרשת יתרו - שבת 8

מברכים, ראש חודש אדר

31305496יום חמישי כ"ב שבט תשפ"א04/02/21 00:34:04

חומש שמות, פרשת משפטים
מס' תיקיה 127792

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659454יום חמישי כ"ג שבט תשע"ה12/02/15 00:36:00משפטים1

1659455יום חמישי כ"ה שבט תשע"ו04/02/16 00:53:40משפטים2

משפטים-מברכין אדר-3

שקלים

1659456יום שישי כ"ח שבט תשע"ז24/02/17 00:37:35

1659457יום חמישי כ"ג שבט תשע"ח08/02/18 00:40:48משפטים4

1659458יום חמישי כ"ה שבט תשע"ט31/01/19 00:41:06משפטים-שבת מברכים5

פרשת משפטים - שבת 6

מברכים אדר - שקלים

1659363יום חמישי כ"ה שבט תש"פ20/02/20 00:38:49

פרשת משפטים - שבת 7

שקלים

31348955יום חמישי כ"ט שבט תשפ"א11/02/21 00:32:48

חומש שמות, פרשת תרומה
מס' תיקיה 127793

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659459יום חמישי ל' שבט תשע"ה19/02/15 00:45:55תרומה1

1659460יום חמישי ב' אדר תשע"ו11/02/16 00:44:40תרומה2

1659461יום חמישי ד' אדר תשע"ז02/03/17 00:32:25תרומה-אדר3
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659462יום חמישי ל' שבט תשע"ח15/02/18 00:38:08תרומה4

1659463יום חמישי ב' אדר תשע"ט07/02/19 00:44:53תרומה5

1659364יום חמישי ב' אדר תש"פ27/02/20 00:24:18פרשת תרומה6

פרשת תרומה - פרשת 7

זכור

31368144יום חמישי ו' אדר תשפ"א18/02/21 00:41:15

חומש שמות, פרשת תצוה
מס' תיקיה 127794

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659464יום חמישי ט' אדר תשע"ו18/02/16 00:36:45תצוה1

1659465יום חמישי י"א אדר תשע"ז09/03/17 00:51:47תצוה-זכור-ערב פורים2

1659466יום חמישי ז' אדר תשע"ח22/02/18 00:29:55תצווה-זכור3

1659467יום חמישי ט' אדר תשע"ט14/02/19 00:40:13תצוה4

7191231יום חמישי ט' אדר תש"פ05/03/20 00:32:04פרשת תצוה - שבת זכור5

31377265יום רביעי י"ב אדר תשפ"א24/02/21 00:42:35פרשת תצוה - פורים6

חומש שמות, פרשת כי תשא
מס' תיקיה 127795

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659468יום חמישי ט"ז אדר תשע"ו25/02/16 00:33:29כי תשא1

1659469יום שישי י"ט אדר תשע"ז17/03/17 00:39:20כי תשא2

1659470יום רביעי י"ג אדר תשע"ח28/02/18 00:24:35ערב פורים-כי תשא3

1659471יום חמישי ט"ז אדר תשע"ט21/02/19 00:45:26כי תשא4

פרשת כי תשא - שבת 5

פרה

7204725יום חמישי ט"ז אדר תש"פ12/03/20 00:29:26

פרשת כי תשא - פרשת 6

פרה

31389118יום חמישי כ' אדר תשפ"א04/03/21 00:49:34

חומש שמות, פרשת ויקהל
מס' תיקיה 127796

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659472יום רביעי י"ט אדר תשע"ד19/02/14 00:40:12ויקהל-פורים1

1659473יום חמישי כ"א אדר תשע"ה12/03/15 00:32:32ויקהל פקודי2

1659474יום חמישי כ"ג אדר תשע"ו03/03/16 00:39:20ויקהל3

1659475יום רביעי ב' ניסן תשע"ז29/03/17 00:27:29ויקהל פקודי4

1659476יום חמישי כ"א אדר תשע"ח08/03/18 00:31:33ויקהל פקודי-פרה5

1659477יום חמישי כ"ג אדר תשע"ט28/02/19 00:37:51ויקהל-שקלים6

פרשת ויקהל פקודי - 7

שבת החודש

7211116יום חמישי כ"ג אדר תש"פ19/03/20 00:50:05

חומש שמות, פרשת פקודי
מס' תיקיה 127797

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659478יום חמישי כ"ז אדר תשע"ד27/02/14 00:26:25פקודי-פורים1
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659479יום שישי א' אדר ב תשע"ו11/03/16 00:53:55פקודי-ראש חודש אדר ב2

1659480יום חמישי ל' אדר תשע"ט07/03/19 00:36:34פקודי3

חומש ויקרא, פרשת ויקרא
מס' תיקיה 127799

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659481יום חמישי ד' אדר ב תשע"ד06/03/14 00:55:41ויקרא-פורים1

1659482יום שישי כ"ט אדר תשע"ה20/03/15 00:51:19ויקרא-שבת החודש2

1659483יום שישי ח' אדר ב תשע"ו18/03/16 00:53:52ויקרא-שבת זכור3

1659484יום חמישי ג' ניסן תשע"ז30/03/17 00:38:18ויקרא4

1659485יום רביעי כ"ז אדר תשע"ח14/03/18 00:31:07ויקרא-החודש5

1659486יום חמישי ז' אדר ב תשע"ט14/03/19 00:41:00ויקרא-זכור6

יום ג פרשת ויקרא - ערב 7

ראש חודש ניסן - מגפת 

הקורונה

7218496יום שלישי כ"ח אדר תש"פ24/03/20 00:53:40

7223488יום חמישי א' ניסן תש"פ26/03/20 00:44:25פרשת ויקרא8

חומש ויקרא, פרשת צו
מס' תיקיה 127800

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659487יום שישי ז' ניסן תשע"ה27/03/15 00:36:25צו-שבת הגדול-סיום חורף1

1659488יום חמישי י' ניסן תשע"ז06/04/17 00:44:05צו שבת הגדול2

1659489יום חמישי ו' ניסן תשע"ח22/03/18 00:46:26צו-שבת הגדול3

1659490יום רביעי י"ג אדר ב תשע"ט20/03/19 00:19:09צו-מוצאי פורים4

7234957יום חמישי ח' ניסן תש"פ02/04/20 00:54:15פרשת צו - שבת הגדול5

חומש ויקרא, פרשת שמיני
מס' תיקיה 127801

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659491יום שישי כ"ב אדר ב תשע"ו01/04/16 00:52:53שמיני1

1659492יום חמישי כ"ד ניסן תשע"ז20/04/17 00:37:49שמיני2

1659493יום חמישי כ"ז ניסן תשע"ח12/04/18 00:31:51שמיני-תזריע מצורע3

שמיני-שבת מברכים-4

שבת פרה

1659494יום חמישי כ"א אדר ב תשע"ט28/03/19 00:33:44

7246170יום שלישי כ' ניסן תש"פ14/04/20 00:35:21ערב שביעי של פסח 5

חומש ויקרא, פרשת תזריע
מס' תיקיה 127802

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659495יום חמישי כ"ז ניסן תשע"ה16/04/15 00:38:36תזריע מצורע1

1659496יום חמישי א' אייר תשע"ז27/04/17 00:21:48תזריע מצורע-חודש אייר2

תזריע-ראש חודש ניסן-3

שבת החודש

1659497יום חמישי כ"ח אדר ב תשע"ט04/04/19 00:36:01

ערב ראש חודש אייר - 4

אני ה' רופאיך

7271107יום חמישי כ"ט ניסן תש"פ23/04/20 00:46:24
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חומש ויקרא, פרשת מצורע
מס' תיקיה 127803

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659498יום חמישי ו' ניסן תשע"ט11/04/19 00:38:25מצורע-שבת הגדול1

חומש ויקרא, פרשת אחרי מות
מס' תיקיה 127804

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

אחרי קדושים-ימי ספירת 1

העומר

1659499יום חמישי ד' אייר תשע"ה23/04/15 01:03:33

1659500יום חמישי ח' אייר תשע"ז04/05/17 00:46:04אחרי מות קדושים2

1659501יום חמישי ד' אייר תשע"ח19/04/18 00:34:51אחרי מות קדושים3

1659502יום חמישי י"ג ניסן תשע"ט18/04/19 00:41:50ערב פסח-אחרי מות4

7301759יום חמישי ו' אייר תש"פ30/04/20 00:54:01אחרי מות קדושים 5

חומש ויקרא, פרשת קדושים
מס' תיקיה 127805

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659503יום שישי כ"ה ניסן תשע"ד25/04/14 00:47:07קדושים-לאחר פסח1

1659504יום חמישי כ"ז ניסן תשע"ו05/05/16 00:34:13קדושים-ספירת העומר2

1659505יום חמישי כ"ז ניסן תשע"ט02/05/19 00:55:12קדושים-שבת מברכים3

חומש ויקרא, פרשת אמור
מס' תיקיה 127806

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659506יום חמישי י"א אייר תשע"ה30/04/15 00:35:35אמור-ימי הספירה1

1659507יום חמישי ד' אייר תשע"ו12/05/16 00:27:52אמור2

1659508יום חמישי ט"ו אייר תשע"ז11/05/17 00:44:48אמור3

1659509יום חמישי י"א אייר תשע"ח26/04/18 00:47:51אמור4

7332161יום חמישי י"ג אייר תש"פ07/05/20 00:35:45פרשת אמור - פסח שני5

חומש ויקרא, פרשת בהר
מס' תיקיה 127807

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659510יום חמישי ח' אייר תשע"ד08/05/14 00:41:32בהר-ימי הספירה1

1659511יום חמישי י"ח אייר תשע"ה07/05/15 00:54:01לג בעומר-בהר2

1659512יום חמישי י"א אייר תשע"ו19/05/16 00:44:15בהר3

1659513יום חמישי כ"ב אייר תשע"ז18/05/17 00:25:44בהר בחוקותי4

1659514יום חמישי י"ח אייר תשע"ח03/05/18 00:49:54בהר5

1659324יום רביעי י' אייר תשע"ט15/05/19 00:25:26בהר6

7357390יום חמישי כ' אייר תש"פ14/05/20 00:47:42בהר בחוקותי7

חומש ויקרא, פרשת בחוקותי
מס' תיקיה 127808

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659515יום רביעי י"ד אייר תשע"ד14/05/14 00:41:00בחקתי1
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

בחקותי-שבת מברכים 2

סיון הכנה לשבועות

1659516יום רביעי כ"ד אייר תשע"ה13/05/15 00:32:54

1659517יום שישי י"ט אייר תשע"ו27/05/16 00:54:17בחוקותי3

1659518יום חמישי כ"ה אייר תשע"ח10/05/18 00:48:37בחקותי4

לג בעומר וקשר שיש 5

לפרשת בחוקותי

1659325יום חמישי י"ח אייר תשע"ט23/05/19 00:35:52

חומש במדבר, פרשת במדבר
מס' תיקיה 127810

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

במדבר-הכנה לקבלת 1

התורה

1659519יום חמישי כ"ב אייר תשע"ד22/05/14 00:56:42

הכנה לשבועות-ערב 2

שבת במדבר

1659520יום חמישי ג' סיון תשע"ה21/05/15 00:46:14

1659521יום חמישי כ"ה אייר תשע"ו02/06/16 00:36:46במדבר3

1659522יום שני ד' סיון תשע"ז29/05/17 00:45:32במדבר ערב שבועות4

1659523יום חמישי ג' סיון תשע"ח17/05/18 00:56:02במדבר-ערב שבועות5

1659326יום חמישי כ"ה אייר תשע"ט30/05/19 00:30:16במדבר6

7377078יום שישי כ"ח אייר תש"פ22/05/20 00:39:15שבת מברכין חודש ניסן7

חומש במדבר, פרשת נשא
מס' תיקיה 127811

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659524יום חמישי י' סיון תשע"ה28/05/15 00:22:31נשא1

1659525יום חמישי ג' סיון תשע"ו09/06/16 00:41:01נשא-שבועות2

1659526יום חמישי ז' סיון תשע"ז01/06/17 00:35:35נשא3

1659527יום חמישי י' סיון תשע"ח24/05/18 00:44:24נשא4

1659327יום חמישי ג' סיון תשע"ט06/06/19 00:39:37נשא-ערב שבועות5

7387481יום רביעי ד' סיון תש"פ27/05/20 00:29:34ערב שבועות-פרשת נשא6

חומש במדבר, פרשת בהעלותך
מס' תיקיה 127812

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659528יום חמישי י"ז סיון תשע"ה04/06/15 01:05:51בהעלותך1

1659529יום חמישי י' סיון תשע"ו16/06/16 00:55:15בהעלותך2

1659530יום חמישי י"ד סיון תשע"ז08/06/17 00:30:25בהעלותך3

1659531יום חמישי י"ז סיון תשע"ח31/05/18 00:52:56בהעלותך4

1659328יום חמישי י' סיון תשע"ט13/06/19 00:43:23בהעלותך5

7396608יום חמישי י"ב סיון תש"פ04/06/20 00:32:59פרשת בהעלתך6

חומש במדבר, פרשת שלח
מס' תיקיה 127813

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659532יום חמישי כ"ד סיון תשע"ה11/06/15 00:56:58שלח1

1659533יום שישי י"ח סיון תשע"ו24/06/16 01:00:22שלח2
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659534יום חמישי כ"א סיון תשע"ז15/06/17 00:29:59פרשת שלח3

1659535יום חמישי כ"ד סיון תשע"ח07/06/18 00:35:07שלח4

1659329יום חמישי י"ז סיון תשע"ט20/06/19 00:37:00שלח לך5

7406929יום חמישי י"ט סיון תש"פ11/06/20 00:05:44פרשת שלח6

חומש במדבר, פרשת קרח
מס' תיקיה 127814

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659536יום חמישי כ"א סיון תשע"ד19/06/14 00:45:10קרח1

1659537יום חמישי א' תמוז תשע"ה18/06/15 00:56:20קרח-ראש חודש תמוז2

1659538יום חמישי כ"ד סיון תשע"ו30/06/16 00:54:36קרח3

1659539יום חמישי כ"ח סיון תשע"ז22/06/17 00:35:43קורח-ראש חודש תמוז4

1659540יום חמישי א' תמוז תשע"ח14/06/18 00:19:09קורח5

1659330יום חמישי כ"ד סיון תשע"ט27/06/19 00:34:56קורח6

29677059יום חמישי כ"ו סיון תש"פ18/06/20 00:40:18פרשת קורח7

חומש במדבר, פרשת חוקת
מס' תיקיה 127815

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659541יום חמישי כ"ח סיון תשע"ד26/06/14 01:04:59חוקת-ערח תמוז1

1659542יום חמישי ח' תמוז תשע"ה25/06/15 00:55:36חוקת2

1659543יום שישי ב' תמוז תשע"ו08/07/16 00:45:04חקת3

1659544יום חמישי ה' תמוז תשע"ז29/06/17 00:39:50חוקת4

1659545יום חמישי ח' תמוז תשע"ח21/06/18 00:50:58חוקת5

1659331יום חמישי א' תמוז תשע"ט04/07/19 00:25:40חוקת6

29685376יום חמישי ג' תמוז תש"פ25/06/20 00:21:17פרשת חוקת7

חומש במדבר, פרשת בלק
מס' תיקיה 127816

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659546יום חמישי ה' תמוז תשע"ד03/07/14 00:40:03בלק-תמוז1

1659547יום חמישי ט"ו תמוז תשע"ה02/07/15 00:45:28בלק2

1659548יום שישי ט' תמוז תשע"ו15/07/16 00:43:46בלק3

1659549יום חמישי י"ב תמוז תשע"ז06/07/17 00:57:48בלק4

1659550יום חמישי ט"ו תמוז תשע"ח28/06/18 00:45:41בלק5

בלק, הרב עזריאל טאובר 6

זצל - המציאות של דורנו 

לדור של כניסה לארץ 

ישראל

1659332יום חמישי ח' תמוז תשע"ט11/07/19 00:40:08

29894809יום חמישי י' תמוז תש"פ02/07/20 00:28:04פרשת בלק7

חומש במדבר, פרשת פנחס
מס' תיקיה 127817

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659551יום חמישי כ"ב תמוז תשע"ה09/07/15 00:49:28פנחס1
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659552יום חמישי ט"ו תמוז תשע"ו21/07/16 00:28:49פנחס-ערב יז בתמוז2

1659553יום חמישי י"ט תמוז תשע"ז13/07/17 00:50:51פנחס3

1659554יום חמישי כ"ב תמוז תשע"ח05/07/18 00:32:06פינחס4

1659333יום חמישי ט"ו תמוז תשע"ט18/07/19 00:37:22פנחס5

29903525יום חמישי י"ז תמוז תש"פ09/07/20 00:41:28פרשת פנחס6

חומש במדבר, פרשת מטות
מס' תיקיה 127818

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659555יום חמישי כ"ט תמוז תשע"ה16/07/15 00:54:04מטות מסעי1

1659556יום חמישי כ"ב תמוז תשע"ו28/07/16 00:47:36מטות2

מטות מסעי-מברכים 3

חודש אב

1659557יום חמישי כ"ו תמוז תשע"ז20/07/17 00:28:55

מטות מסעי-ראש חודש 4

אב

1659558יום חמישי כ"ט תמוז תשע"ח12/07/18 00:24:48

1659334יום חמישי כ"ב תמוז תשע"ט25/07/19 00:46:00מטות5

29912202יום חמישי כ"ד תמוז תש"פ16/07/20 00:41:37פרשת מסעי6

חומש במדבר, פרשת מסעי
מס' תיקיה 127819

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659559יום חמישי כ"ט תמוז תשע"ו04/08/16 00:54:09מסעי1

1659335יום חמישי כ"ט תמוז תשע"ט01/08/19 00:28:57מסעי2

חומש דברים, פרשת דברים
מס' תיקיה 127821

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

דברים-חזון-ערב תשעה 1

באב

1659560יום חמישי ז' אב תשע"ה23/07/15 00:56:15

1659561יום חמישי ז' אב תשע"ו11/08/16 01:15:40דברים2

1659562יום חמישי ד' אב תשע"ז27/07/17 00:40:32דברים-חזון3

1659563יום חמישי ז' אב תשע"ח19/07/18 01:04:06דברים-חזון4

1659336יום חמישי ז' אב תשע"ט08/08/19 00:34:44דברים-שבת חזון5

29939885יום חמישי ב' אב תש"פ23/07/20 00:44:09שבת חזון6

חומש דברים, פרשת ואתחנן
מס' תיקיה 127822

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659564יום חמישי י"א אב תשע"ד07/08/14 00:38:37ערב שבת נחמו-ואתחנן1

1659565יום שישי ט"ו אב תשע"ה31/07/15 00:40:01ואתחנן2

1659566יום חמישי י"ד אב תשע"ו18/08/16 00:36:10ואתחנן3

1659567יום חמישי י"א אב תשע"ז03/08/17 00:37:51ואמחנן-נחמו4

1659568יום חמישי י"ד אב תשע"ח26/07/18 00:36:34ואתחנן-נחמו-טו באב5

1659337יום חמישי י"ד אב תשע"ט15/08/19 00:29:18ואתחנן-נחמו6
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

ערב תשעה באב-שבת 7

נחמו

29946827יום רביעי ח' אב תש"פ29/07/20 00:21:18

חומש דברים, פרשת עקב
מס' תיקיה 127823

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659569יום חמישי י"ח אב תשע"ז10/08/17 00:56:14עקב1

1659570יום חמישי כ"א אב תשע"ח02/08/18 00:38:45עקב-מברכים אלול2

1659338יום ראשון י"ז אב תשע"ט18/08/19 00:28:59עקב3

30373563יום חמישי ט"ז אב תש"פ06/08/20 00:34:33פרשת עקב4

חומש דברים, פרשת ראה
מס' תיקיה 127824

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

ראה-ערב ראש חודש 1

אלול

1659571יום חמישי כ"ח אב תשע"ה13/08/15 00:32:34

1659572יום שישי כ"ט אב תשע"ו02/09/16 00:22:09ראה2

1659573יום חמישי כ"ה אב תשע"ז17/08/17 00:31:06ראה-מברכים אלול3

1659574יום חמישי כ"ח אב תשע"ח09/08/18 00:48:49ראה-ראש חודש אלול4

1659339יום ראשון י"ז אב תשע"ט18/08/19 00:27:45ראה5

30378700יום חמישי כ"ג אב תש"פ13/08/20 00:34:13פרשת ראה6

חומש דברים, פרשת שופטים
מס' תיקיה 127825

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659575יום שישי ו' אלול תשע"ה21/08/15 00:54:26שופטים-אלול1

1659576יום שלישי ג' אלול תשע"ו06/09/16 00:36:54שופטים2

1659577יום רביעי א' אלול תשע"ז23/08/17 00:40:33שופטים3

1659578יום חמישי ה' אלול תשע"ח16/08/18 00:31:46שופטים4

1659340יום רביעי ד' אלול תשע"ט04/09/19 00:29:54שופטים5

30383813יום חמישי ל' אב תש"פ20/08/20 00:39:54ראש חודש אלול6

חומש דברים, פרשת כי תצא
מס' תיקיה 127826

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659579יום חמישי ט' אלול תשע"ד04/09/14 00:37:57כי תצא-אלול-תשובה1

1659580יום שלישי י' אלול תשע"ה25/08/15 00:45:19כי תצא2

1659581יום חמישי י"ב אלול תשע"ו15/09/16 00:27:37כי תצא3

1659582יום חמישי ט' אלול תשע"ז31/08/17 00:25:11כי תצא4

1659583יום חמישי י"ב אלול תשע"ח23/08/18 00:38:29כי תצא5

1659341יום חמישי י"ב אלול תשע"ט12/09/19 00:39:27כי תצא6

30389873יום חמישי ז' אלול תש"פ27/08/20 700:32:54
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חומש דברים, פרשת כי תבוא
מס' תיקיה 127827

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659584יום חמישי ט"ז אלול תשע"ד11/09/14 00:45:05כי תבא-ביכורים1

1659585יום חמישי י"ט אלול תשע"ו22/09/16 00:40:28כי תבא2

1659586יום שני י"ג אלול תשע"ז04/09/17 00:35:15כי תבא3

1659587יום חמישי י"ט אלול תשע"ח30/08/18 00:46:07כי תבא-שבת סליחות4

1659342יום חמישי י"ט אלול תשע"ט19/09/19 00:32:30כי תבוא5

30396874יום חמישי י"ד אלול תש"פ03/09/20 00:38:58פרשת כי תבוא6

חומש דברים, פרשת נצבים
מס' תיקיה 127828

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659588יום חמישי כ"ו אלול תשע"ה10/09/15 01:12:23נצבים-ערב ראש השנה1

1659589יום חמישי כ"ו אלול תשע"ו29/09/16 00:58:21נצבים2

1659590יום חמישי כ"ג אלול תשע"ז14/09/17 00:34:39נצבים וילך3

1659591יום חמישי כ"ו אלול תשע"ח06/09/18 00:53:58נצבים-ערב ראש השנה4

1659343יום חמישי כ"ו אלול תשע"ט26/09/19 00:45:07נצבים5

30436417יום חמישי כ"א אלול תש"פ10/09/20 00:33:00נצבים וילך6

חומש דברים, פרשת וילך
מס' תיקיה 127829

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659592יום חמישי ד' תשרי תשע"ט13/09/18 00:24:21וילך-שבת שובה1

1659344יום חמישי ד' תשרי תש"פ03/10/19 00:36:03וילך-שבת שובה2

חומש דברים, פרשת האזינו
מס' תיקיה 127830

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659593יום שישי י"ב תשרי תשע"ו25/09/15 00:55:04האזינו-ערב סוכות1

1659594יום שישי י"ב תשרי תשע"ז14/10/16 00:42:19האזינו2

1659595יום שלישי כ"ח אלול תשע"ז19/09/17 00:42:38ערב ראש השנה-האזינו3

1659596יום שישי י"ב תשרי תשע"ט21/09/18 00:34:51האזינו-סוכות4

1659345יום שישי י"ב תשרי תש"פ11/10/19 00:55:25האזינו-סוכות 5

30459477יום חמישי ו' תשרי תשפ"א24/09/20 00:36:50שבת שובה6

מועדי השנה

פסח
מס' תיקיה 127757

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659297יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:27:28ניסן וערב פסח 1 ניסים1

1659298יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:19:04ניסן וערב פסח 2 אמונה2

1659597יום שלישי א' ניסן תשע"ד01/04/14 00:59:04ראש חודש ניסן3

הכנות לפסח-ערב שבת 4

הגדול

1659598יום שישי י"א ניסן תשע"ד11/04/14 00:41:30
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659599יום חמישי כ"ח אדר ב תשע"ו07/04/16 00:52:00ראש חודש ניסן5

7239719יום שלישי י"ג ניסן תש"פ07/04/20 00:30:49ערב פסח תש''פ6

ל''ג בעומר
מס' תיקיה 127758

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659299יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:24:28לג בעומר 11

חג השבועות
מס' תיקיה 127833

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659600יום חמישי כ"ט אייר תשע"ד29/05/14 00:40:19ערב שבת כלה-שבועות1

1659601יום שני ד' סיון תשע"ד02/06/14 01:09:48ערב שבועות2

1659602יום חמישי י"ד סיון תשע"ד12/06/14 00:58:38אחרי שבועות3

חודש אב
מס' תיקיה 127767

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

משנכנס אב 1 אהבת 1

חינם

1659319יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:11:51

ימין בין המצרים
מס' תיקיה 127834

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659603יום שלישי ב' אב תשע"ג09/07/13 00:41:55ימי בין המצרים1

ימי בין המצרים-ערש 2

מטות

1659604יום חמישי י"ט תמוז תשע"ד17/07/14 00:50:24

מסעי-בין המצרים-ימים 3

קשים

1659605יום רביעי כ"ה תמוז תשע"ד23/07/14 00:54:16

תשעה באב
מס' תיקיה 127759

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659300יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:16:00תשעה באב 11

1659606יום רביעי י' אב תשע"ג17/07/13 00:55:21תשעה באב2

ימים נוראים, אלול
מס' תיקיה 127760

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

01 אלול בוכרים-אני 1

לדודי ודודי לי

1659301יום שני ו' אלול תשע"א05/09/11 01:09:51

02 אלול בוכרים-המלכת 2

השם

1659302יום שני י"ג אלול תשע"א12/09/11 01:14:26

1659303יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:07:54אלול 1 -הרת עולם3

1659304יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 00:21:49אלול -2קול שופר4
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מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

הכנה לאלול-המלכת 5

השם

1659607יום שלישי כ"ג אב תשע"ג30/07/13 00:51:46

1659608יום שלישי ל' אב תשע"ג06/08/13 01:05:31הכנה לאלול-עונג שבת6

1659609יום חמישי ב' אלול תשע"ד28/08/14 00:39:58שבת הראשון באלול7

1659610יום חמישי כ"א אב תשע"ה06/08/15 00:44:35אלול-אני לדודי8

ימים נוראים, ראש השנה
מס' תיקיה 127761

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659305יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:19:48ראש השנה-תשובה1

1659306יום שני כ"ז אלול תשע"א26/09/11 501:11:13 אני לדודי ודודי לי2

1659611יום שלישי כ"ח אלול תשע"ג03/09/13 00:47:21ערב ראש השנה3

1659612יום שלישי כ"ח אלול תשע"ד23/09/14 00:35:21ערב ראש השנה4

הכנה לראש השנה 5

תשפ"א

30397029יום שישי ט"ו אלול תש"פ04/09/20 00:50:27

30447020יום חמישי כ"ח אלול תש"פ17/09/20 600:28:47

ימים נוראים, עשרת ימי תשובה
מס' תיקיה 127762

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

עשרת ימי תשובה 1 -רבי 1

עקיבא ורחל-השתדלות 

בתפילה

1659307יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:16:01

1659308יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:16:33עשרת ימי תשובה 2 חיזוק2

עשרת ימי תשובה 3 3

המלכת הקדוש ברוך הוא

1659309יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:12:38

1659613יום רביעי ז' תשרי תשע"ד11/09/13 00:49:54עשרת ימי תשובה4

עשרת ימי תשובה-וילך 5

ערב שבת שובה

1659614יום חמישי ד' תשרי תשע"ו17/09/15 00:47:46

1659615יום חמישי ד' תשרי תשע"ז06/10/16 00:42:48שבת שובה 6

ימים נוראים, יום כיפור
מס' תיקיה 127764

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659314יום שני ה' תשרי תשע"ב03/10/11 00:58:59ערב יום כיפור1

1659616יום חמישי ח' תשרי תשע"ה02/10/14 00:52:19ערב יום כיפור2

1659617יום רביעי ז' תשרי תשע"ח27/09/17 00:30:14ערב יום כיפור3

סוכות
מס' תיקיה 127841

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659618יום שלישי י"ג תשרי תשע"ה07/10/14 00:31:00הכנה לסוכות1

1659619יום שלישי י"ג תשרי תשע"ח03/10/17 00:36:01חג הסוכות2

30469933יום חמישי י"ג תשרי תשפ"א01/10/20 01:08:46זמן שמחתינו3
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הושענא רבה, שמיני עצרת ושמחת תורה
מס' תיקיה 127842

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

וזאת הברכה-סוכות 1

ושמיני עצרת

1659620יום ראשון י"ד תשרי תשע"ט23/09/18 00:45:30

חנוכה
מס' תיקיה 127763

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659310יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:19:54חנוכה 1 -הרגיל בנר1

1659311יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:01:03חנוכה נר חנוכה2

1659312יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:08:50חנוכה 34

1659313יום חמישי כ"ו כסלו תשע"ב22/12/11 01:10:24נר חנוכה4

1659621יום חמישי י"ח כסלו תשע"ד21/11/13 00:50:50חנוכה-אמונה5

1659622יום שני כ"ט כסלו תשע"ד02/12/13 00:53:42חנוכה-חינוך6

1659623יום חמישי ב' טבת תשע"ד05/12/13 00:31:00זאת חנוכה7

1659624יום חמישי כ"ח כסלו תשע"ו10/12/15 00:39:08חנוכה8

עשרת בטבת
מס' תיקיה 127844

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659625יום חמישי ט' טבת תשע"ד12/12/13 00:35:10עשרה בטבת1

ט''ו בשבט
מס' תיקיה 127765

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

טו שבט 1 להשתמש 1

בגשמיות לרוחניות

1659315יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:08:38

טו שבט 2 לעשות מעבר-2

שמחה

1659316יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:06:36

1659317יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:07:51טו שבט 3 שורשים3

פורים
מס' תיקיה 127845

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659318יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:13:18משנכנס אדר 11

1659626יום חמישי כ"ב שבט תשע"ד23/01/14 00:36:12שבת-שמחה2

משנכנס אדר מרבים 3

בשמחה

1659627יום חמישי כ"ט שבט תשע"ד30/01/14 01:02:49

1659628יום חמישי י"א אדר ב תשע"ד13/03/14 00:45:01ערב פורים-תענית אסתר4

1659629יום רביעי י"ז אדר ב תשע"ד19/03/14 00:40:33בין פורים לפסח5

1659630יום רביעי י"ג אדר תשע"ה04/03/15 00:31:14ערב פורים-תענית אסתר6

1659631יום רביעי י"ג אדר ב תשע"ו23/03/16 00:35:27תענית אסתר7
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ראש חודש
מס' תיקיה 127768

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659320יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:08:53ראש חודש 11

רחל אמנו
מס' תיקיה 127769

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659321יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:16:20רחל אמנו 11

1659322יום חמישי כ"ג אלול תשע"א22/09/11 01:14:16רחל אמנו 22

ענינים שונים
מס' תיקיה 127853

מס' השיעורתאריך עבריתאריך לועזיאורך השיעורכותרת השיעור#

1659682יום שלישי ג' תמוז תשע"ג11/06/13 00:52:38שבת-אמונה1

1659683יום שלישי י' תמוז תשע"ג18/06/13 00:56:35שבת-סעודת שבת2

1659684יום רביעי ח' אלול תשע"ג14/08/13 00:33:29שבת-מנוחה ושמחה3

1659685יום רביעי ט"ו אלול תשע"ג21/08/13 00:42:03שבת-שאלות ותשובות4

1659686יום רביעי ה' חשון תשע"ד09/10/13 00:44:31כח הראייה5

1659687יום רביעי י"ב חשון תשע"ד16/10/13 00:53:14צניעות6

1659688יום רביעי י"ט חשון תשע"ד23/10/13 00:41:51מכובדות עצמית7

1659689יום רביעי כ"ו חשון תשע"ד30/10/13 00:39:32תוספת שבת8

1659690יום חמישי ד' כסלו תשע"ד07/11/13 00:37:40כסלו-המסר לנשים9

1659691יום חמישי י"א כסלו תשע"ד14/11/13 00:51:48כבוד השבת10

1659692יום חמישי א' אייר תשע"ד01/05/14 01:01:25ראש חודש אייר11

1659693יום חמישי י"ב תמוז תשע"ד10/07/14 01:14:32על מצב הזמן-מלחמה12

1659694יום חמישי ד' אב תשע"ד31/07/14 01:24:00שבת חזון13

מלחמה-התחזקות 14

באמונה

1659695יום חמישי כ"ה אב תשע"ד21/08/14 00:59:28

1659696יום חמישי כ"ג אלול תשע"ד18/09/14 00:39:36סוף שנה תשעד15

דברי הספד על הרב 16

עזריאל טאובר זצל

1659323יום חמישי ד' אייר תשע"ט09/05/19 00:46:28
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shiurim in English

Shalom Bayis

Shalom Bayis, enhancing marriage
folder no. 105914 

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1enhancing marriage 101:06:09 02/01/181413905יום שלישי ט"ו טבת תשע"ח

2enhancing marriage 201:01:37 09/01/181413906יום שלישי כ"ב טבת תשע"ח

3enhancing marriage 301:04:18 16/01/181413907יום שלישי כ"ט טבת תשע"ח

4enhancing marriage 401:06:41 23/01/181413908יום שלישי ז' שבט תשע"ח

5enhancing marriage 501:00:21 30/01/181413909יום שלישי י"ד שבט תשע"ח

6enhancing marriage 601:02:16 13/02/181413910יום שלישי כ"ח שבט תשע"ח

Shalom Bayis, Avodas Hamidos
folder no. 105916 

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1The Gift Of Childbearing01:07:41 13/12/081413926שבת ט"ז כסלו תשס"ט

2Gam Zu Letoive01:07:51 13/12/081413927שבת ט"ז כסלו תשס"ט

3 Marriage-Concentrated

 Process For Avodas

Hamidos

1413928שבת ט"ז כסלו תשס"ט13/12/08 01:13:26

4 Commit Yourself To Go

Ahead

1413929שבת ט"ז כסלו תשס"ט13/12/08 01:12:36

5Create Your Own Reality01:14:00 13/12/081413930שבת ט"ז כסלו תשס"ט

6Self Appreciation01:12:27 13/12/081413931שבת ט"ז כסלו תשס"ט

7 People Will View You The

Way You View Yourself

1413932שבת ט"ז כסלו תשס"ט13/12/08 01:17:12

1413933שבת ט"ז כסלו תשס"ט13/12/08 8801:15:33

9 Learning How To

 Comunicate With Your

Spouse

1413934שבת ט"ז כסלו תשס"ט13/12/08 01:14:42

10Learning How To Criticize-

 Persuade-Influence Your

Spouse

1413935שבת ט"ז כסלו תשס"ט13/12/08 01:05:38

11Sefirat Haomer01:05:15 13/12/081413936שבת ט"ז כסלו תשס"ט

12 Nisyonos Brings Out Our

 Strengths-Dont Dictate And

Terrorize

1413937שבת ט"ז כסלו תשס"ט13/12/08 01:05:28

13 Communication And How

We Get Ready For Shavuos

1413938שבת ט"ז כסלו תשס"ט13/12/08 01:09:54

14 How To Criticize And How

Not To Criticize

1413939שבת ט"ז כסלו תשס"ט13/12/08 00:57:23

15Criticizing Constructively01:07:27 13/12/081413940שבת ט"ז כסלו תשס"ט

16Power Of Speech01:09:53 13/12/081413941שבת ט"ז כסלו תשס"ט

17 Be Aware And On Top Of

Your Emotions

1413942שבת ט"ז כסלו תשס"ט13/12/08 00:54:45
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#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

18 Finalizing Avodas Hamidos

Through Shalom Bais

1413943שבת ט"ז כסלו תשס"ט13/12/08 01:04:29

19 How We Take Advantage Of

The Three Weeks

1413944שבת ט"ז כסלו תשס"ט13/12/08 01:11:51

 Shalom Bayis
folder no. 105920 

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1 Reality Of Zivug Min Hashamayim

 And Women As The Foundation

1413997יום רביעי כ"ב אלול תשס"ז05/09/07 01:21:22

2ConditionShechinaInHome-FindingG

oodWithinAndPrivacyInOurLife

1413998יום רביעי כ"ב אלול תשס"ז05/09/07 01:25:43

3 Competion Jealousy Versus Self

Growth

1413999יום חמישי כ"ג אלול תשס"ז06/09/07 01:23:27

4 Giving And Loving-You Have To

Have What To Give

1414000יום ראשון ב' חשון תשס"ח14/10/07 01:25:47

5 The importance of having what to

give

1414001יום ראשון ט"ז חשון תשס"ח28/10/07 01:19:56

6A womans need to sleep01:23:14 04/11/071414002יום ראשון כ"ג חשון תשס"ח

7 Feeding Our Neshamah With Torah

Tefillah Mitzvos

1414003יום ראשון ח' כסלו תשס"ח18/11/07 01:21:09

8 The third condition of having The

Shechina in our lives and chanukah

1414004יום ראשון כ"ב כסלו תשס"ח02/12/07 01:09:52

9The 7 Levels of communication01:15:58 16/12/071414005יום ראשון ז' טבת תשס"ח

10Marriage And Working On Middos-

Why Opposites

1414006יום ראשון י"ד טבת תשס"ח23/12/07 01:07:43

11Mutual respect and Hakoras Hatov01:16:43 06/01/081414007יום ראשון כ"ח טבת תשס"ח

12 Mutual Respect And Hakoras

Hatov-Part 2

1414008יום ראשון ו' שבט תשס"ח13/01/08 01:20:53

13 What is true love according to the

Torah

1414009יום ראשון י"ג שבט תשס"ח20/01/08 01:10:56

14 What can we accomplish between

Tefillah and hishtadlos

1414010יום ראשון כ' שבט תשס"ח27/01/08 01:17:07

15Communication Skills01:11:19 03/02/081414011יום ראשון כ"ז שבט תשס"ח

16Communication skills201:14:24 10/02/081414012יום ראשון ד' אדר תשס"ח

17Review and QA01:16:46 17/02/081414013יום ראשון י"א אדר תשס"ח

18 Avodas Hamiddos In Marriage-Part

1

1414014יום שלישי כ' אדר תשס"ח26/02/08 01:08:01

19 Avodas Hamiddos In Marriage- Part

2

1414015יום שלישי כ' אדר תשס"ח26/02/08 01:07:41

20 Avodas Hamiddos In Marriage- Part

3

1414016יום שלישי כ' אדר תשס"ח26/02/08 01:12:58

21 Avodas Hamiddos In Marriage- Part

4

1414017יום שלישי כ' אדר תשס"ח26/02/08 01:24:40

22 Avodas Hamiddos In Marriage-Part

5

1414018יום שלישי כ' אדר תשס"ח26/02/08 01:15:45

23 AvodasHamiddosInMarriage6-Self

Appreciation Healthy Attitude

1414019יום שלישי כ' אדר תשס"ח26/02/08 01:12:43
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#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

24 Avodas Hamiddos In Marriage7-You

Have To Love Yourself First

1414020יום שלישי כ' אדר תשס"ח26/02/08 01:17:00

25 Avodas Hamiddos In Marriage-Part

8

1414021יום שלישי כ' אדר תשס"ח26/02/08 01:16:08

26AvodasHamiddosInMarriage9-Learn

ingHowToCommunicateWithSpouse

1414022יום שלישי כ' אדר תשס"ח26/02/08 01:15:14

27Purim And Pessach-Emunah01:18:20 09/03/081414023יום ראשון ב' אדר ב תשס"ח

28Purim01:11:42 16/03/081414024יום ראשון ט' אדר ב תשס"ח

29Pessach01:08:48 26/03/08 יום רביעי י"ט אדר ב

תשס"ח

1414025

1414026יום ראשון ו' אייר תשס"ח11/05/08 3001:16:24

1414027יום ראשון ו' אייר תשס"ח11/05/08 01:10:18ו אייר הר נוף 3111

32 Working On Middos Through

Shalom Bais-Definition Of Nisayon

1414028יום ראשון י"ג אייר תשס"ח18/05/08 01:06:58

33 Working On Middos Through

Shalom Bais-Definition Of Nisayon

1414029יום ראשון י"ג אייר תשס"ח18/05/08 01:05:12

34Preparation For Shavuos01:15:12 25/05/081414030יום ראשון כ' אייר תשס"ח

35Preparation For Shavuos01:09:58 25/05/081414031יום ראשון כ' אייר תשס"ח

36 Getting An Attitude-Developing Self

Respect

1414032יום ראשון י"ב סיון תשס"ח15/06/08 01:14:46

37Positive Thinking01:12:18 23/06/081414033יום שני כ' סיון תשס"ח

38Who Am I As A Woman In Marriage01:19:19 06/07/081414034יום ראשון ג' תמוז תשס"ח

39Inspiration Elul01:09:58 10/09/081414035יום רביעי י' אלול תשס"ח

40 Introduction To Shalom Bayis

Workshop

1414036יום שני ה' חשון תשס"ט03/11/08 01:06:36

41 Workshop-Women As The

Foundation Of The Home

1414037יום שני י"ב חשון תשס"ט10/11/08 01:07:11

42Workshop-ConditionShechinaAtHo

 mePrivacyAndFindingGoodWithin

1414038יום שלישי כ"ז חשון תשס"ט25/11/08 01:10:50

43 Workshop-Condition For Shechina

At Home

1414039יום שלישי ה' כסלו תשס"ט02/12/08 01:06:14

44 Workshop-Privacy And Finding

Good Within

1414040יום שני י"א כסלו תשס"ט08/12/08 01:05:58

45 A mirrors strength01:12:24 13/12/081414041שבת ט"ז כסלו תשס"ט

46 Competion Jealousy Versus Self

Growth

1414042יום שני י"ח כסלו תשס"ט15/12/08 01:03:39

47 Your own Rabbi Akiva01:12:23 18/12/08 יום חמישי כ"א כסלו

תשס"ט

1414043

48 Advice From Chazal Why And How

To Overcome Jealousy

1414044יום שני ט' טבת תשס"ט05/01/09 01:15:29

49Giving AndLoving-TheZchusAndObli

 gationToBringKidsToTheWorld

1414045יום שלישי י"ז טבת תשס"ט13/01/09 01:13:19

50Giving And Loving01:10:14 19/01/091414046יום שני כ"ג טבת תשס"ט

51Gratitude-Take In Order To Give01:11:40 26/01/091414047יום שני א' שבט תשס"ט

52 Roots To Be Nourished-We Have

To Have What To Give

1414048יום שני ח' שבט תשס"ט02/02/09 01:06:23

53Balance In Family Life-Dont Push It01:14:19 16/02/091414049יום שני כ"ב שבט תשס"ט
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#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

54 Feeding Our Neshamah With Torah

Tefillah And Mitzvos

1414050יום שני כ"ט שבט תשס"ט23/02/09 01:09:57

55Pessach01:08:52 16/03/091414051יום שני כ' אדר תשס"ט

56 Communication Skills And

Dynamics Of Marriage

1414052יום שני ב' סיון תשס"ט25/05/09 01:10:35

57 Chesed And Giving-Where From Do

We Have Koiach To Give

1414053יום שני ל' סיון תשס"ט22/06/09 01:07:17

58Trust And Mutual Respect01:12:04 06/07/091414054יום שני י"ד תמוז תשס"ט

59Trust And Mutual Respect-Part 201:10:29 13/07/091414055יום שני כ"א תמוז תשס"ט

1414056יום שני כ"ח תמוז תשס"ט20/07/09 6001:03:43

1414057יום חמישי ב' אב תשס"ט23/07/09 6101:03:49

1414058יום שני ו' אב תשס"ט27/07/09 6202:02:23

1414059יום רביעי ו' אלול תשס"ט26/08/09 6301:13:36

1414060יום שני י"א אלול תשס"ט31/08/09 6401:03:32

1414061יום שני י"ח אלול תשס"ט07/09/09 6501:17:48

1414062יום שני כ"ה אלול תשס"ט14/09/09 6600:13:52

1414063יום שני א' חשון תש"ע19/10/09 67101:10:05

1414064יום חמישי ד' חשון תש"ע22/10/09 68201:15:33

1414065יום שני ח' חשון תש"ע26/10/09 69301:16:17

1414066יום חמישי י"א חשון תש"ע29/10/09 70401:23:53

1414067יום שני ט"ו חשון תש"ע02/11/09 71501:14:32

1414068יום חמישי י"ח חשון תש"ע05/11/09 72601:14:25

1414069יום שני כ"ב חשון תש"ע09/11/09 73701:16:01

1414070יום חמישי כ"ה חשון תש"ע12/11/09 74801:10:28

1414071יום שני כ"ט חשון תש"ע16/11/09 75901:04:17

1414072יום חמישי ב' כסלו תש"ע19/11/09 761001:11:52

1414073יום שני ו' כסלו תש"ע23/11/09 771101:11:40

1414074יום חמישי ט' כסלו תש"ע26/11/09 781201:11:04

1414075יום שני י"ג כסלו תש"ע30/11/09 791301:04:45

1414076יום שני כ' כסלו תש"ע07/12/09 8001:15:31

1414077יום שני כ' כסלו תש"ע07/12/09 811401:17:18

1414078יום חמישי כ"ג כסלו תש"ע10/12/09 821501:06:20

1414079יום שני ד' טבת תש"ע21/12/09 831601:12:39

1414080יום חמישי ז' טבת תש"ע24/12/09 841701:06:37

1414081יום שני י"א טבת תש"ע28/12/09 851801:15:55

1414082יום שני י"ח טבת תש"ע04/01/10 861901:14:40

1414083יום שני כ"ה טבת תש"ע11/01/10 872001:12:40

1414084יום שני ג' שבט תש"ע18/01/10 882101:24:24

1414085יום שני י' שבט תש"ע25/01/10 8900:54:02

1414086יום שני י' שבט תש"ע25/01/10 902201:19:07

91Womens Strength01:11:41 01/02/101414087יום שני י"ז שבט תש"ע

1414088יום שני כ"ד שבט תש"ע08/02/10 922301:25:23

1414089יום שני א' אדר תש"ע15/02/10 932401:08:58

1414090יום שני ח' אדר תש"ע22/02/10 942501:17:42

1414091יום שני כ"ב אדר תש"ע08/03/10 952601:05:56

1414092יום שני כ"ט אדר תש"ע15/03/10 962701:16:36
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#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1414093יום חמישי כ"ט אייר תש"ע13/05/10 9700:37:12

1413911יום שלישי י"א חשון תשע"ה04/11/14 01-01:00:42שלום בית98

1413912יום שלישי י"ח חשון תשע"ה11/11/14 0200:59:25 שלום בית99

1413913יום שלישי כ"ה חשון תשע"ה18/11/14 0300:50:21 שלום בית100

1413914יום שלישי ג' כסלו תשע"ה25/11/14 0401:01:47 שלום בית101

1413915יום שלישי י' כסלו תשע"ה02/12/14 0501:00:17 שלום בית102

1413916יום שלישי י"ז כסלו תשע"ה09/12/14 0600:55:35 שלום בית103

1413917יום שלישי כ"ד כסלו תשע"ה16/12/14 0700:59:45 שלום בית104

1413918יום שלישי ח' טבת תשע"ה30/12/14 0800:58:25 שלום בית105

1413919יום שלישי ט"ו טבת תשע"ה06/01/15 0900:55:21 שלום בית106

1413920יום שלישי כ"ב טבת תשע"ה13/01/15 1000:56:42 שלום בית107

1413921יום שלישי כ"ט טבת תשע"ה20/01/15 1100:55:54 שלום בית108

1413922יום שלישי ז' שבט תשע"ה27/01/15 1200:55:13 שלום בית109

1413923יום שלישי י"ד שבט תשע"ה03/02/15 1300:57:37 שלום בית110

יום שלישי כ"א שבט 10/02/15 1400:59:08 שלום בית111

תשע"ה

1413924

1413925יום שלישי כ"ח שבט תשע"ה17/02/15 1500:52:52 שלום בית112

Shalom Bayis, Shiurim from 5771
folder no. 105919 

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1413969יום שני א' כסלו תשע"א08/11/10 10100:58:55

1413970יום שני ח' כסלו תשע"א15/11/10 20201:08:09

1413971יום שני ט"ו כסלו תשע"א22/11/10 30301:05:40

1413972יום שני כ"ב כסלו תשע"א29/11/10 40401:05:36

1413973יום שני ו' טבת תשע"א13/12/10 50501:02:01

1413974יום שני י"ג טבת תשע"א20/12/10 60601:03:37

1413975יום שני כ' טבת תשע"א27/12/10 70700:59:24

1413976יום שני כ"ז טבת תשע"א03/01/11 80801:08:32

1413977יום שני ה' שבט תשע"א10/01/11 90901:01:31

1413978יום שני י"ב שבט תשע"א17/01/11 101001:00:52

1413979יום שני י"ט שבט תשע"א24/01/11 111101:04:29

1413980יום שני כ"ו שבט תשע"א31/01/11 121201:04:55

1413981יום שני ג' אדר תשע"א07/02/11 131301:05:25

1413982יום שני י' אדר תשע"א14/02/11 141401:02:33

1413983יום שני י"ז אדר תשע"א21/02/11 151501:08:29

1413984יום שני כ"ד אדר תשע"א28/02/11 161601:02:17

1413985יום שני א' אדר ב תשע"א07/03/11 171701:06:29

1413986יום שני ח' אדר ב תשע"א14/03/11 181801:03:06

1413987יום שישי ד' ניסן תשע"א08/04/11 1900:15:28

20s b 2001:04:06 23/05/111413988יום שני י"ט אייר תשע"א

21s b 2100:59:36 30/05/111413989יום שני כ"ו אייר תשע"א

22s b 2200:59:39 03/06/111413990יום שישי א' סיון תשע"א

1413991יום שני ד' סיון תשע"א06/06/11 2300:59:29

24s b 2301:04:55 20/06/111413992יום שני י"ח סיון תשע"א
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#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

25s b 2401:00:37 27/06/111413993יום שני כ"ה סיון תשע"א

26s b 2501:12:18 04/07/111413994יום שני ב' תמוז תשע"א

27s b 2601:00:10 25/07/111413995יום שני כ"ג תמוז תשע"א

28s b 2700:56:23 01/08/111413996יום שני א' אב תשע"א

Shalom Bayis, Shiurim from 5773
folder no. 105918

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

shalom bais 01 יד אייר -124

04-2013

1413960יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 00:53:17

shalom bais 02 כא אייר -230

04-2013

1413961יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 00:58:24

shalom bais 03 כח אייר -308

05-2013

1413962יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 00:57:27

shalom bais 04 כ סיון -429-05

2013

1413963יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 00:55:48

shalom bais 05 כז סיון -505

06-2013

1413964יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 00:55:12

shalom bais 06 ד תמוז -612

06-2013

1413965יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 00:50:13

shalom bais 07 יא תמוז -719

06-2013

1413966יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 00:55:00

shalom bais 08 יח תמוז -826

06-2013

1413967יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 00:54:36

shalom bais 09 כה תמוז -903

07-2013

1413968יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 00:43:29

Shalom Bayis, Shiurim from 5774
folder no. 105917

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1azamra 0100:50:42 10/09/131413945יום שלישי ו' תשרי תשע"ד

2azamra 0201:13:59 15/10/131413946יום שלישי י"א חשון תשע"ד

3azamra 0301:01:59 29/10/131413947יום שלישי כ"ה חשון תשע"ד

4azamra 0401:00:31 12/11/131413948יום שלישי ט' כסלו תשע"ד

5azamra 0501:03:52 26/11/131413949יום שלישי כ"ג כסלו תשע"ד

6azamra 0600:59:11 10/12/131413950יום שלישי ז' טבת תשע"ד

7azamra 0700:47:30 24/12/131413951יום שלישי כ"א טבת תשע"ד

8azamra 0801:00:00 21/01/141413952יום שלישי כ' שבט תשע"ד

9azamra 0900:56:06 04/02/141413953יום שלישי ד' אדר תשע"ד

10azamra 1000:55:13 18/02/141413954יום שלישי י"ח אדר תשע"ד

11azamra 1100:58:07 04/03/141413955יום שלישי ב' אדר ב תשע"ד

1413956יום שלישי י"ז תמוז תשע"ד15/07/14 00:59:24יז בתמוז12

1413957יום שלישי כ"א אלול תשע"ד16/09/14 01:01:12הכנה לראש השנה13

1413958יום ראשון כ"ו אלול תשע"ד21/09/14 01:12:33הכנה לראש השנה14

1413959יום ראשון ד' תשרי תשע"ה28/09/14 1501:16:51
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Eshes Chayil Cycle 1
folder no. 105923 

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1Introduction01:15:38 05/06/071414106יום שלישי י"ט סיון תשס"ז

2Beis01:12:21 12/06/071414107יום שלישי כ"ו סיון תשס"ז

3cont. Beis01:06:02 19/06/071414108יום שלישי ג' תמוז תשס"ז

4Gimmel01:06:56 26/06/071414109יום שלישי י' תמוז תשס"ז

5Cont. Gimmel01:07:53 03/07/071414110יום שלישי י"ז תמוז תשס"ז

6Daled01:07:31 10/07/071414111יום שלישי כ"ד תמוז תשס"ז

7Hei01:13:17 17/07/071414112יום שלישי ב' אב תשס"ז

8Vuv01:04:56 14/08/071414113יום שלישי ל' אב תשס"ז

9 Inyunei Elul And Introduction

To Tefillah

1414114יום שני ו' אלול תשס"ז20/08/07 01:07:30

10cont. Vuv01:10:38 21/08/071414115יום שלישי ז' אלול תשס"ז

11Ches01:09:13 28/08/071414116יום שלישי י"ד אלול תשס"ז

12Aseres ymei Teshuva01:08:06 18/09/071414117יום שלישי ו' תשרי תשס"ח

13Tes01:08:37 16/10/071414118יום שלישי ד' חשון תשס"ח

14Yud01:08:17 23/10/071414119יום שלישי י"א חשון תשס"ח

15Cont. Yud01:08:40 30/10/071414120יום שלישי י"ח חשון תשס"ח

16Chaf01:03:53 06/11/071414121יום שלישי כ"ה חשון תשס"ח

17Lamed01:07:52 13/11/071414122יום שלישי ג' כסלו תשס"ח

18Con. Lamed00:57:11 20/11/071414123יום שלישי י' כסלו תשס"ח

19Eishes Chayil And Chanuka00:59:12 04/12/071414124יום שלישי כ"ד כסלו תשס"ח

20Mem01:07:22 25/12/071414125יום שלישי ט"ז טבת תשס"ח

21Cont. Mem01:00:52 01/01/081414126יום שלישי כ"ג טבת תשס"ח

22Nun00:57:07 08/01/081414127יום שלישי א' שבט תשס"ח

23Cont. Nun00:55:11 15/01/081414128יום שלישי ח' שבט תשס"ח

24Samach00:59:55 22/01/081414129יום שלישי ט"ו שבט תשס"ח

25cont. Samach00:57:37 29/01/081414130יום שלישי כ"ב שבט תשס"ח

26Eien01:04:16 05/02/081414131יום שלישי כ"ט שבט תשס"ח

27Pai01:00:47 12/02/081414132יום שלישי ו' אדר תשס"ח

28 How To Utilize The Holy Day

Of Purim

1414133יום שלישי ד' אדר ב תשס"ח11/03/08 00:49:01

29Pesach01:10:28 25/03/081414134יום שלישי י"ח אדר ב תשס"ח

1414135יום שישי ג' סיון תשס"ח06/06/08 01:29:57אשת חייל ג סיון אלעד30

31Shin01:09:31 11/05/091414136יום שני י"ז אייר תשס"ט

32Taf01:12:45 18/05/091414137יום שני כ"ד אייר תשס"ט

Eshes Chayil Cycle 2
folder no. 105924 

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1414138יום ראשון ט"ז חשון תשע"ב13/11/11 0101:02:21 אשת חיל סורוצקין1

1414139יום ראשון ט"ז חשון תשע"ב13/11/11 201:02:21

1414140יום ראשון כ"ג חשון תשע"ב20/11/11 0201:05:01 אשת חיל סורוצקין3

1414141יום ראשון כ"ג חשון תשע"ב20/11/11 401:05:01

1414142יום ראשון א' כסלו תשע"ב27/11/11 0301:04:15 אשת חיל סורוצקין5
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#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1414143יום ראשון א' כסלו תשע"ב27/11/11 601:04:15

1414144יום ראשון ח' כסלו תשע"ב04/12/11 0400:52:24 אשת חיל סורוצקין7

1414145יום ראשון ח' כסלו תשע"ב04/12/11 800:52:24

1414146יום ראשון כ"ב כסלו תשע"ב18/12/11 0501:03:05 אשת חיל סורוצקין9

1414147יום ראשון כ"ב כסלו תשע"ב18/12/11 1001:03:05

1414148יום ראשון ו' טבת תשע"ב01/01/12 0601:01:12 אשת חיל סורוצקין11

1414149יום ראשון י"ג טבת תשע"ב08/01/12 0701:08:15 אשת חיל סורוצקין12

1414150יום ראשון כ' טבת תשע"ב15/01/12 0801:00:13 אשת חיל סורוצקין13

1414151יום ראשון ה' שבט תשע"ב29/01/12 0901:04:48 אשת חיל סורוצקין14

1414152יום ראשון י"ב שבט תשע"ב05/02/12 1001:08:42 אשת חיל סורוצקין15

1414153יום ראשון כ"ו שבט תשע"ב19/02/12 1100:56:53 אשת חיל סורוצקין16

 Chinuch
folder no. 105925 

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1 Chinuch in general to all

ages

1414154יום ראשון כ"ג שבט תשס"ז11/02/07 01:31:56

2T02Chinuch01:00:16 14/02/071414155יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז

3GainingSelfRecognition01:32:09 14/02/071414156יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז

4T04Chinuch00:30:25 14/02/071414157יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז

5 Avodas Hamidos Through

Chinuch1

1414158יום שלישי ב' אלול תשס"ח02/09/08 01:30:38

6 Avodas Hamidos Through

Chinuch2

1414159יום שלישי ט' אלול תשס"ח09/09/08 01:23:33

7 Avodas Hamidos Through

 Chinuch3

1414160יום שני כ"ו חשון תשס"ט24/11/08 01:24:02

8 Avodos Hamidos Through

 Chinuch4- How To Imbue

 From Ourselves Into Our

Children

1414161יום ראשון ג' כסלו תשס"ט30/11/08 01:23:14

9 Avodas Hamidos Through

 Chinuch5-Chinuch Starts

With Giving

1414162יום ראשון י' כסלו תשס"ט07/12/08 01:15:30

10 Avodas HaMidos Through

Chinuch6

1414163יום ראשון י"ז כסלו תשס"ט14/12/08 01:23:45

11 Avodas HaMidos Through

 Chinuch7-How Chanukah

and Chinuch Go Together

1414164יום ראשון כ"ד כסלו תשס"ט21/12/08 01:16:42

12Chizuk In Time Of War01:22:52 04/01/091414165יום ראשון ח' טבת תשס"ט

13Chizuk In Time Of War201:25:18 11/01/091414166יום ראשון ט"ו טבת תשס"ט

14 Avodas HaMidos Through

 Chinuch-Helping Your Kids

Get Independent

1414167יום ראשון כ"ב טבת תשס"ט18/01/09 01:19:21

15 Avodas HaMidos Through

 Chinuch-The Power Of

Influence

1414168יום ראשון כ"ט טבת תשס"ט25/01/09 00:34:22
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#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

16 The Emuna Thats Necessary

 in Order To Get Our Kids To

 Grow Through Us

1414169יום ראשון ז' שבט תשס"ט01/02/09 01:07:22

1414170יום ראשון י"ד שבט תשס"ט08/02/09 1701:26:08

18 Believing In The Potential Of

Our Children

1414171יום ראשון כ"א שבט תשס"ט15/02/09 01:21:00

19 How To Train Our Children

 To Believe In Themselves

And In The Stability Of Life

1414172יום ראשון כ"ח שבט תשס"ט22/02/09 01:25:45

20 How To Invest Emunah In

Our Children

1414173יום ראשון ה' אדר תשס"ט01/03/09 01:27:19

21Purim01:24:13 08/03/091414174יום ראשון י"ב אדר תשס"ט

22Pessach01:23:25 15/03/091414175יום ראשון י"ט אדר תשס"ט

23Keeping In Mind Priorities01:16:40 26/04/091414176יום ראשון ב' אייר תשס"ט

24 How To Invest Emunah In

Our Children2

1414177יום ראשון ט' אייר תשס"ט03/05/09 01:10:07

25 How To Be With Our

Children On Lag BaOmer

1414178יום ראשון ט"ז אייר תשס"ט10/05/09 01:08:18

26 How To Prepare For Kabolas

Hatorah As Woman

1414179יום ראשון א' סיון תשס"ט24/05/09 01:07:19

1414180יום ראשון ח' סיון תשס"ט31/05/09 2701:13:42

28 How We Teach Emunah In

Chinuch

1414181יום ראשון ט"ו סיון תשס"ט07/06/09 01:10:46

29 How We Teach Emunah In

Chinuch2

1414182יום ראשון כ"ב סיון תשס"ט14/06/09 01:15:52

30 How We Teach Emunah In

Chinuch3

1414183יום ראשון כ"ט סיון תשס"ט21/06/09 01:15:38

31 When The Results Dont

 Follow The Expectations

1414184יום ראשון ו' תמוז תשס"ט28/06/09 01:10:41

32 How We Teach Emunah In

 Chinuch4

1414185יום ראשון י"ג תמוז תשס"ט05/07/09 01:12:43

33 Three weeks-How We

 Get Our Children To Live

Towards A Goal

1414186יום ראשון כ"ז תמוז תשס"ט19/07/09 01:05:49

1414187יום חמישי ב' אב תשס"ט23/07/09 3401:14:12

35Tisha BeAv01:10:05 26/07/091414188יום ראשון ה' אב תשס"ט

36 How To Get Ready And

 Explain Elul To Young

Children

1414189יום ראשון ג' אלול תשס"ט23/08/09 01:02:28

37 How To Get Ready And

 Explain Elul To Young

Children2

1414190יום ראשון י' אלול תשס"ט30/08/09 01:15:54

38 How To Get Ready And

 Explain Elul To Young

Children3

1414191יום ראשון י"ז אלול תשס"ט06/09/09 01:07:43

39 How Do We Teach Our

Children Simcha

1414192יום ראשון ז' חשון תש"ע25/10/09 01:07:06

40 How To Bring Simcha Into

Ourselves And Our Home

1414193יום ראשון י"ד חשון תש"ע01/11/09 01:05:04
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#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

41 How To Bring Simcha Into

Ourselves And Our Home2

1414194יום ראשון כ"ח חשון תש"ע15/11/09 01:13:00

42 How To Bring Simcha Into

Ourselves And Our Home3

1414195יום ראשון ה' כסלו תש"ע22/11/09 01:09:32

43 How To Bring Simcha Into

Ourselves And Our Home4

1414196יום ראשון י"ב כסלו תש"ע29/11/09 01:11:07

44 How To Bring Simcha Into

 Our Childrens Life And

Connection To Chanukah

1414197יום ראשון י"ט כסלו תש"ע06/12/09 01:01:56

45 How Do We Imbue The

 Middah Of Simchah Into

Chinuch

1414198יום ראשון ג' טבת תש"ע20/12/09 01:06:19

46Asoroh BeTeves01:02:07 27/12/091414199יום ראשון י' טבת תש"ע

47The Simcha Of Family Life01:07:49 03/01/101414200יום ראשון י"ז טבת תש"ע

48Clarity Brings To Simcha01:06:38 10/01/101414201יום ראשון כ"ד טבת תש"ע

49 Humbleness Brings To

Gratitude

1414202יום ראשון ב' שבט תש"ע17/01/10 01:04:13

50 How Humility Teaches Us To

Be Gratefull

1414203יום ראשון ט"ז שבט תש"ע31/01/10 00:57:09

51How We Get To Humility01:02:37 07/02/101414204יום ראשון כ"ג שבט תש"ע

52Whats The Simchah Of Adar01:14:33 14/02/101414205יום ראשון ל' שבט תש"ע

53 How To Get A Connection

To Pessach

1414206יום ראשון כ"א אדר תש"ע07/03/10 01:07:00

54 How To Imbue Love Into

 Ourselves And Give It Over

To Our Children

1414207יום ראשון ד' אייר תש"ע18/04/10 01:00:17

55Emotions Need Boundaries-

 Learning To Love Through

Respect And Admiration

1414208יום ראשון י"א אייר תש"ע25/04/10 01:08:54

56Feeling Unique00:59:03 09/05/101414209יום ראשון כ"ה אייר תש"ע

57Preparation To Shavuos01:01:14 16/05/101414210יום ראשון ג' סיון תש"ע

58 Waking Up Inside Us Ahava 

To Our Family

1414211יום ראשון י' סיון תש"ע23/05/10 01:02:32

59How To Aquire Proper Love01:03:19 30/05/101414212יום ראשון י"ז סיון תש"ע

60 What Is Proper and

Torahdige Love

1414213יום ראשון כ"ד סיון תש"ע06/06/10 01:08:40

1414214יום ראשון א' תמוז תש"ע13/06/10 6101:07:53

62Children Test Our Values01:03:25 20/06/101414215יום ראשון ח' תמוז תש"ע

63 How We Teach Love And

Respect

1414216יום ראשון ט"ו תמוז תש"ע27/06/10 01:01:24

64Three Weeks01:05:49 04/07/101414217יום ראשון כ"ב תמוז תש"ע

65 Finalizing Avodas Hamidos

Through Chinuch

1414218יום ראשון כ"ט תמוז תש"ע11/07/10 00:53:29
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Weekly shiur
folder no. 105926 

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1Bereshis00:41:18 23/10/181414219יום שלישי י"ד חשון תשע"ט

2Vayakhel-Erev Nisan00:59:09 24/03/207218936יום שלישי כ"ח אדר תש"פ

7246153יום שלישי כ' ניסן תש"פ14/04/20 300:42:44

Tefilla and Emunah
folder no. 105927 

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1 Tefilla for women on Rosh

Hashanah

1414220יום שני י"ג אלול תשס"ז27/08/07 01:09:55

2T1Tefilla01:06:25 05/09/071414221יום רביעי כ"ב אלול תשס"ז

3 Days of tesuvah-Torah 10

Tefilla And Tzedaka

1414222יום שני ה' תשרי תשס"ח17/09/07 01:11:09

4 Introduction of Sefer Sharim

LTefilla

1414223יום שני י' חשון תשס"ח22/10/07 01:01:54

5 Nothing Comes into this

world Without Tefilla

1414224יום שני י"ז חשון תשס"ח29/10/07 00:59:29

6 The need to Daven - To

open the Gate from Heaven

1414225יום שני כ"ד חשון תשס"ח05/11/07 01:01:35

1414226יום שני ט' כסלו תשס"ח19/11/07 701:01:13

8 Emunah Bitachon-Needing

 to Bring Hashem into our

lives

1414227יום שני ט' כסלו תשס"ח19/11/07 01:01:18

9Tefilla And Chanukah01:11:11 03/12/071414228יום שני כ"ג כסלו תשס"ח

10The Expression Of Bitsur 00:59:41 17/12/071414229יום שני ח' טבת תשס"ח

11The Expression Of Bitsur-

Part 2

1414230יום שני ט"ו טבת תשס"ח24/12/07 00:57:43

12Tefilla BeLev01:06:17 31/12/071414231יום שני כ"ב טבת תשס"ח

13Questions And Answers01:01:54 07/01/081414232יום שני כ"ט טבת תשס"ח

14 Finalizing The Expression

Bitsur

1414233יום שני ז' שבט תשס"ח14/01/08 01:10:56

15 The Expression Of Shava-Tu

Beshvat

1414234יום שני י"ד שבט תשס"ח21/01/08 01:08:52

16Shava-The Scream Of Tefila01:01:58 28/01/081414235יום שני כ"א שבט תשס"ח

17Tseaka And Rinah01:08:40 04/02/081414236יום שני כ"ח שבט תשס"ח

18Rinah-Tefila And Emunah01:06:22 18/02/081414237יום שני י"ב אדר תשס"ח

19Rinah-Simcha01:07:40 10/03/081414238יום שני ג' אדר ב תשס"ח

20 How To Take Advantage Of

Purim

1414239יום שני י' אדר ב תשס"ח17/03/08 01:09:52

21workshop on tefilla 100:59:41 19/05/081414240יום שני י"ד אייר תשס"ח

22workshop on tefilla 200:57:57 26/05/081414241יום שני כ"א אייר תשס"ח

23workshop on tefilla 300:46:57 16/06/081414242יום שני י"ג סיון תשס"ח

24workshop on tefilla 400:55:07 23/06/081414243יום שני כ' סיון תשס"ח
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#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

25workshop on tefilla 500:57:48 30/06/081414244יום שני כ"ז סיון תשס"ח

26workshop on tefilla 601:03:09 07/07/081414245יום שני ד' תמוז תשס"ח

27workshop on tefilla 701:00:11 21/07/081414246יום שני י"ח תמוז תשס"ח

28workshop on tefilla 800:56:07 28/07/081414247יום שני כ"ה תמוז תשס"ח

29 workshop on tefilla elul to

Rosh hashona 9

1414248יום שני ט"ו אלול תשס"ח15/09/08 01:20:39

 אמונה ותפילה30

tefilla workshop 10 

1414249יום רביעי ו' כסלו תשס"ט03/12/08 01:15:50

1414250יום ראשון כ"ט תמוז תש"ע11/07/10 3101:15:18

 Shabbos
folder no. 105928 

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1shabbos101:06:31 10/12/061414251יום ראשון י"ט כסלו תשס"ז

2shabbos201:08:54 10/12/061414252יום ראשון י"ט כסלו תשס"ז

3shabbos0300:56:15 26/02/081414253יום שלישי כ' אדר תשס"ח

4shabbos0401:05:31 26/02/081414254יום שלישי כ' אדר תשס"ח

5shabbos0501:04:07 26/02/081414255יום שלישי כ' אדר תשס"ח

6shabbos0601:06:41 26/02/081414256יום שלישי כ' אדר תשס"ח

7shabbos0701:00:19 26/02/081414257יום שלישי כ' אדר תשס"ח

8shabbos0801:13:18 26/02/081414258יום שלישי כ' אדר תשס"ח

9 Aseres Yemei Teshuvah And

Rosh HaShana

1414259יום רביעי כ"ח תשרי תשע"א06/10/10 01:01:13

10Shabbos0101:06:39 13/10/101414260יום רביעי ה' חשון תשע"א

11Shabbos0201:04:59 20/10/101414261יום רביעי י"ב חשון תשע"א

12Shabbos0301:10:15 27/10/101414262יום רביעי י"ט חשון תשע"א

13Shabbos0400:59:05 03/11/101414263יום רביעי כ"ו חשון תשע"א

14Shabbos0501:02:20 10/11/101414264יום רביעי ג' כסלו תשע"א

15Shabbos0600:57:24 17/11/101414265יום רביעי י' כסלו תשע"א

1414266יום רביעי ח' טבת תשע"א15/12/10 160801:05:14

1414267יום רביעי ט"ו טבת תשע"א22/12/10 170900:56:50

1414268יום רביעי כ"ב טבת תשע"א29/12/10 181001:03:59

1414269יום רביעי כ"ט טבת תשע"א05/01/11 191100:57:01

1414270יום רביעי ז' שבט תשע"א12/01/11 201200:59:55

1414271יום רביעי י"ד שבט תשע"א19/01/11 211301:02:11

22shabbos 1400:58:04 26/01/111414272יום רביעי כ"א שבט תשע"א

23shabbos 1501:01:10 02/02/111414273יום רביעי כ"ח שבט תשע"א

24shtbbos 1600:58:41 09/02/111414274יום רביעי ה' אדר תשע"א
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#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

25shabbos 1701:03:15 16/02/111414275יום רביעי י"ב אדר תשע"א

26shabbos 1801:05:03 23/02/111414276יום רביעי י"ט אדר תשע"א

27shabbos 1900:54:16 02/03/111414277יום רביעי כ"ו אדר תשע"א

28shabbos 2000:58:32 01/06/111414278יום רביעי כ"ח אייר תשע"א

29shabbos 2101:00:19 15/06/111414279יום רביעי י"ג סיון תשע"א

30shabbos 2200:50:32 22/06/111414280יום רביעי כ' סיון תשע"א

31shabbos 2300:53:01 29/06/111414281יום רביעי כ"ז סיון תשע"א

32shabbos 2400:55:13 06/07/111414282יום רביעי ד' תמוז תשע"א

33shabbos 2500:58:00 20/07/111414283יום רביעי י"ח תמוז תשע"א

34shabbos 2601:00:25 27/07/111414284יום רביעי כ"ה תמוז תשע"א

Communication
folder no. 105930

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1 Communication And

Chanukkah

1414285יום שני כ' כסלו תש"ע07/12/09 01:14:38

2 Communication Through Our

Senses And Organs

1414286יום שני ד' טבת תש"ע21/12/09 01:06:48

3communication 401:14:54 28/12/091414287יום שני י"א טבת תש"ע

4How To Practically Talk 01:05:01 04/01/101414288יום שני י"ח טבת תש"ע

5 How We Can Make Our 

 Communication More

Emesdig And Strong

1414289יום שני כ"ה טבת תש"ע11/01/10 01:10:24

6Getting Into Details01:06:16 18/01/101414290יום שני ג' שבט תש"ע

7 How To Give Over

Something Not Pleasant

1414291יום שני י' שבט תש"ע25/01/10 01:07:55

8 Instead Of Complaining

Explaining

1414292יום שני י"ז שבט תש"ע01/02/10 00:56:36

9 Chochmas Noshim Bonsoh 

Baisoh

1414293יום שני כ"ד שבט תש"ע08/02/10 01:05:06

10 Purim And Arguing01:06:41 15/02/101414294יום שני א' אדר תש"ע

11 Importance Of

Communication

1414295יום שני ה' אייר תש"ע19/04/10 01:07:15

12 How We Express Our

Emotions

1414296יום שני י"ב אייר תש"ע26/04/10 01:15:54

13What Is Love01:09:11 10/05/101414297יום שני כ"ו אייר תש"ע

14 Love Will Help Us

 Communicate From The

 Right Place

1414298יום שני י"א סיון תש"ע24/05/10 01:03:58

15 How To Self Express And

Receive Love

1414299יום שני י"ח סיון תש"ע31/05/10 01:02:21
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#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

16 There Is No Love Without

 Respect And What Is Real

Respect

1414300יום שני כ"ה סיון תש"ע07/06/10 01:08:54

17 Thinking Of The Bigger

 Picture and Questions

1414301יום שני ב' תמוז תש"ע14/06/10 01:00:33

18 Communication With

 Hashem-Shame And

 Respect

1414302יום שני ט' תמוז תש"ע21/06/10 01:08:52

19Questions01:04:01 28/06/101414303יום שני ט"ז תמוז תש"ע

20Finalizing01:02:07 05/07/101414304יום שני כ"ג תמוז תש"ע

Communication, family relationships
folder no. 105931

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1Introduction01:02:24 07/11/121414305יום רביעי כ"ב חשון תשע"ג

2Changing Ourselves01:04:51 14/11/121414306יום רביעי כ"ט חשון תשע"ג

3Chizzuk In Time Of War01:10:38 21/11/121414307יום רביעי ז' כסלו תשע"ג

4 Expectations Invite

Dissapointments

1414308יום רביעי י"ד כסלו תשע"ג28/11/12 01:10:15

5 Come To Love Hashem

Through You

1414309יום רביעי ו' טבת תשע"ג19/12/12 01:21:54

6 Appreciation Of Respect To

Us And Others

1414310יום רביעי י"ג טבת תשע"ג26/12/12 01:06:36

7 Giving Over Love With

Thoughts

1414311יום רביעי כ' טבת תשע"ג02/01/13 01:21:32

8 Finalizing-Tools How To

 Make A Change In Friendly

Relationship

1414312יום רביעי כ"ז טבת תשע"ג09/01/13 01:19:11

Communication, mature relationships
folder no. 105932

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1Relationships01:12:57 28/10/121414313יום ראשון י"ב חשון תשע"ג

2 How We Deal With Each

Other

1414314יום ראשון י"ט חשון תשע"ג04/11/12 00:55:20

3Individuality And Giving01:11:47 11/11/121414315יום ראשון כ"ו חשון תשע"ג

4 Effects Of Lack Of Self

Esteem

1414316יום ראשון ד' כסלו תשע"ג18/11/12 01:07:25

5 Effects Of Lack Of Self

Esteem-Part 2

1414317יום ראשון י"א כסלו תשע"ג25/11/12 01:08:32

6 Connection Of Woman And

Chanukkah Light

1414318יום ראשון י"ח כסלו תשע"ג02/12/12 01:15:43

7We Have To Connect01:09:06 23/12/121414319יום ראשון י' טבת תשע"ג

8 Effects Of Lack Of Self

Esteem-Part 3

1414320יום ראשון י"ז טבת תשע"ג30/12/12 01:23:12
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#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

9 The Gift Called Avodas

Hamiddos

1414321יום ראשון כ"ד טבת תשע"ג06/01/13 01:18:54

10 Having A Goal And

Valuesystem

1414322יום ראשון ב' שבט תשע"ג13/01/13 01:17:51

1414323יום ראשון ט' שבט תשע"ג20/01/13 111101:06:00

12Finding Personal Messages01:14:15 27/01/131414324יום ראשון ט"ז שבט תשע"ג

1414325יום ראשון כ"ג שבט תשע"ג03/02/13 131301:14:32

14Adar-Simcha01:08:05 10/02/131414326יום ראשון ל' שבט תשע"ג

15Compliments01:07:27 14/04/131414327יום ראשון ד' אייר תשע"ג

16Emunah01:03:12 21/04/131414328יום ראשון י"א אייר תשע"ג

17Shavuos01:09:25 12/05/131414329יום ראשון ג' סיון תשע"ג

18 Practical Tools For Creating

A Better Relationship

1414330יום ראשון י"ז סיון תשע"ג26/05/13 01:11:09

19 Showing Genuine

 Enthusiasm When Greeting

A Person

1414331יום ראשון א' תמוז תשע"ג09/06/13 01:06:35

20Loving Yourself01:07:57 16/06/131414332יום ראשון ח' תמוז תשע"ג

21The Power Of A Smile01:03:51 23/06/131414333יום ראשון ט"ו תמוז תשע"ג

22 Being Able To Accept

Different Opinions

1414334יום ראשון כ"ב תמוז תשע"ג30/06/13 01:03:30

23 Every Emotion Starts With A

Thought

1414335יום ראשון ב' חשון תשע"ד06/10/13 01:16:11

24The Trait Of Humility01:07:17 13/10/131414336יום ראשון ט' חשון תשע"ד

25 When And How To Say Your

Opinion

1414337יום ראשון ט"ז חשון תשע"ד20/10/13 01:08:29

26Humility And Patience01:04:13 27/10/131414338יום ראשון כ"ג חשון תשע"ד

27 What Part Of Me Wants A

Relationship

1414339יום ראשון ז' כסלו תשע"ד10/11/13 01:09:40

28 Insight About Ourselves

 With The Chanukkah

Candles

1414340יום ראשון כ"א כסלו תשע"ד24/11/13 01:14:56

29 Through Diffuculties We

Develop

1414341יום ראשון ה' טבת תשע"ד08/12/13 01:00:48

30The Emotion Called Love00:57:14 22/12/131414342יום ראשון י"ט טבת תשע"ד

31Gratitude01:05:36 29/12/131414343יום ראשון כ"ו טבת תשע"ד

32 Belief System Affects How

We Feel

1414344יום ראשון ד' שבט תשע"ד05/01/14 01:06:10

33 Whatever We Fill Up With Is

Who We Are

1414345יום שני י"ב שבט תשע"ד13/01/14 01:00:17

34 Ability To See The Good In

Everything

1414346יום ראשון י"ח שבט תשע"ד19/01/14 01:10:54

35 Emunah In Time Of

Tragedies

1414347יום ראשון כ"ה שבט תשע"ד26/01/14 01:02:38

36 A Womans Tafkid In

Bringing Up Children

1414348יום ראשון ט' אדר תשע"ד09/02/14 01:07:02

37Adar01:03:22 16/02/141414349יום ראשון ט"ז אדר תשע"ד
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Communication, mother and mother-in-law
folder no. 105933

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1 Shidduch Is Like Krias Yam

Suf

1414350יום רביעי כ"ט חשון תשע"ג14/11/12 01:20:22

2 Whats The Benefit Of

Challenges In Life

1414351יום רביעי ז' כסלו תשע"ג21/11/12 01:14:52

3 Whats The Difficulty In

Shalom Bais

1414352יום רביעי י"ד כסלו תשע"ג28/11/12 01:09:13

4 Ability To Be Respectfull To

Our Married Children

1414353יום רביעי ו' טבת תשע"ג19/12/12 01:13:40

5 How To Understand

 Ourselves And Let Our

Children Fly Off

1414354יום רביעי י"ג טבת תשע"ג26/12/12 01:12:29

6 Understanding Our

 Childrens Value Systems

And Goals

1414355יום רביעי כ' טבת תשע"ג02/01/13 01:10:11

7 Obligations And

Expectations

1414356יום רביעי י"ב שבט תשע"ג23/01/13 00:55:45

Current issues
folder no. 105946

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1414407יום ראשון כ' טבת תשע"ב15/01/12 00:57:11אשת חיל הר נוף1

2Tu Beshvat01:08:42 06/02/121414408יום שני י"ג שבט תשע"ב

3 The Woman Being

Compared To The Moon

1414409יום שלישי ל' תשרי תשע"ג16/10/12 01:00:02

4 The Woman Being

Compared To The Moon-

Part 2

1414410יום שלישי י"ד חשון תשע"ג30/10/12 00:55:46

5Woman And Chanukah00:42:44 27/11/121414411יום שלישי י"ג כסלו תשע"ג

6 Parshas Vayechi-Yewish

Self Esteem

1414412יום שלישי י"ב טבת תשע"ג25/12/12 00:52:36

7 Davening-A Curse Or A

Blessing

1414413יום שלישי כ"ו טבת תשע"ג08/01/13 00:50:28

8 Tu Beshvat-Yiden Are Above

Nature

1414414יום שלישי י"א שבט תשע"ג22/01/13 00:59:42

9Mishpatim00:48:33 05/02/131414415יום שלישי כ"ה שבט תשע"ג

10 Birkas Hatorah-Kabolas

Hatorah

1414416יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 00:51:53

11Shelach-Erets Yisrael00:43:12 19/07/131414417יום שישי י"ב אב תשע"ג

12Shabbos00:55:12 19/07/131414418יום שישי י"ב אב תשע"ג

13 The Three Weeks Of

Mourning

1414419יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 00:58:25

B Y A savlanutל תשרי -1416-10

2012

1414420יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 00:49:06

15 Bnos Melochim On

Maternity Clothes

1414421יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 00:29:05
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#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

16 Chesed Bamby-Ahavas

Chinom

1414422יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 00:57:36

17 girls yesodey hatorah

london כג אייר 03-05-2013

1414423יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 00:38:26

gratitude neve yakov תמוז 18

תשעג

1414424יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 00:50:42

19 internet manchester 

ו חשוון 22-10-2012

1414425יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 00:59:40

london seminary כג אייר -2003

05-2013

1414426יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 00:37:47

21or sameach monsey 

 י סיוון 19-05-2013

1414427יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 01:28:58

22 teloconferens monsey 

יג טבת 26-12-2012

1414428יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 01:30:46

23 teloconferens monsey 

כ טבת 02-01-2013

1414429יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 01:12:17

24 teloconferens monsey 

כז טבת 09-01-2013

1414430יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 01:21:12

25Shavuos-Beit Shemesh00:49:19 19/07/131414431יום שישי י"ב אב תשע"ג

26 chesed bamby טו בשבט 

יא שבט 22-01-2013

1414432יום שישי י"ב אב תשע"ג19/07/13 00:41:22

27Kennes Internet New York00:50:58 19/07/131414433יום שישי י"ב אב תשע"ג

Tefilla – Shiurim from 5766
folder no. 105948

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1Tefillah0101:01:16 10/12/061414434יום ראשון י"ט כסלו תשס"ז

2Tefillah0201:01:58 10/12/061414435יום ראשון י"ט כסלו תשס"ז

3Tefillah0301:05:59 10/12/061414436יום ראשון י"ט כסלו תשס"ז

4Tefillah0401:06:58 10/12/061414437יום ראשון י"ט כסלו תשס"ז

5Tefillah04new01:03:28 10/12/061414438יום ראשון י"ט כסלו תשס"ז

6Tefillah0501:07:58 10/12/061414439יום ראשון י"ט כסלו תשס"ז

7Tefillah0601:04:24 10/12/061414440יום ראשון י"ט כסלו תשס"ז

8Tefillah0701:04:39 10/12/061414441יום ראשון י"ט כסלו תשס"ז

9Tefillah0801:01:22 10/12/061414442יום ראשון י"ט כסלו תשס"ז

10Tefillah0901:05:44 10/12/061414443יום ראשון י"ט כסלו תשס"ז

11Tefillah1001:04:44 10/12/061414444יום ראשון י"ט כסלו תשס"ז

12Tefillah1101:00:17 10/12/061414445יום ראשון י"ט כסלו תשס"ז

13Tefillah1201:04:56 10/12/061414446יום ראשון י"ט כסלו תשס"ז

14Tefillah1301:09:12 10/12/061414447יום ראשון י"ט כסלו תשס"ז

15Tefillah1401:08:15 10/12/061414448יום ראשון י"ט כסלו תשס"ז
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#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

16Tefillah1501:04:30 10/12/061414449יום ראשון י"ט כסלו תשס"ז

17Tefillah1601:12:08 10/12/061414450יום ראשון י"ט כסלו תשס"ז

18Tefillah1701:07:57 10/12/061414451יום ראשון י"ט כסלו תשס"ז

19Tefillah1801:09:18 10/12/061414452יום ראשון י"ט כסלו תשס"ז

20Tefillah1901:06:15 10/12/061414453יום ראשון י"ט כסלו תשס"ז

21Tefillah2001:03:43 10/12/061414454יום ראשון י"ט כסלו תשס"ז

22Tefillah2101:04:22 10/12/061414455יום ראשון י"ט כסלו תשס"ז

23Tefillah2201:04:37 10/12/061414456יום ראשון י"ט כסלו תשס"ז

24Tefillah2301:06:29 10/12/061414457יום ראשון י"ט כסלו תשס"ז

25Tefillah2601:13:00 10/12/061414458יום ראשון י"ט כסלו תשס"ז

26Tefillah2701:06:08 10/12/061414459יום ראשון י"ט כסלו תשס"ז

Tefilla – Shiurim from 5775
folder no. 105949

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1414460יום ראשון ב' חשון תשע"ה26/10/14 0100:56:51 תפילה הר נוף1

1414461יום ראשון ט' חשון תשע"ה02/11/14 0200:59:20 תפילה הר נוף2

1414462יום ראשון ט"ז חשון תשע"ה09/11/14 0301:00:51 תפילה הר נוף3

1414463יום ראשון א' כסלו תשע"ה23/11/14 0401:11:19 תפילה הר נוף4

1414464יום ראשון ח' כסלו תשע"ה30/11/14 0501:07:46 תפילה הר נוף5

1414465יום ראשון ט"ו כסלו תשע"ה07/12/14 0601:07:09 תפילה הר נוף6

1414466יום ראשון כ"ב כסלו תשע"ה14/12/14 0701:11:03 תפילה הר נוף7

1414467יום ראשון י"ג טבת תשע"ה04/01/15 0801:02:26 תפילה הר נוף8

1414468יום ראשון כ"ז טבת תשע"ה18/01/15 0901:05:48 תפילה הר נוף9

1414469יום ראשון ה' שבט תשע"ה25/01/15 1000:54:46 תפילה הר נוף10

1414470יום ראשון י"ב שבט תשע"ה01/02/15 1200:59:30 תפילה הר נוף11

1414471יום ראשון י"ט שבט תשע"ה08/02/15 1201:02:48 תפילה הר נוף12
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Chizuk series for women

Continue growing 
folder no. 10595

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1Continue growing 1 1414472יום שלישי י"ד חשון תשע"ז15/11/16 01:02:34עוז

2Continue growing 201:06:14 22/11/161414473יום שלישי כ"א חשון תשע"ז

3Continue growing 301:01:43 06/12/161414474יום שלישי ו' כסלו תשע"ז

4Continue growing 401:11:53 20/12/161414475יום שלישי כ' כסלו תשע"ז

5Continue growing 500:54:32 03/01/171414476יום שלישי ה' טבת תשע"ז

6Continue growing 601:01:46 10/01/171414477יום שלישי י"ב טבת תשע"ז

7Continue growing 700:58:41 17/01/171414478יום שלישי י"ט טבת תשע"ז

8Continue growing 801:03:41 24/01/171414479יום שלישי כ"ו טבת תשע"ז

9Continue growing 900:59:51 31/01/171414480יום שלישי ד' שבט תשע"ז

10Continue growing 1001:00:36 14/02/171414481יום שלישי י"ח שבט תשע"ז

11Continue growing 1101:03:29 21/02/171414482יום שלישי כ"ה שבט תשע"ז

12Continue growing 1200:57:48 28/02/171414483יום שלישי ב' אדר תשע"ז

From faithfulness to malchus
folder no. 105952

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1 From faithfulness to 1

malchus

1414484יום ראשון ה' חשון תשע"ז06/11/16 00:59:39

2 From faithfulness to 2

malchus

1414485יום ראשון י"ב חשון תשע"ז13/11/16 01:00:58

3 From faithfulness to 3

malchus

1414486יום ראשון י"ט חשון תשע"ז20/11/16 00:52:57

4 From faithfulness to 4

malchus

1414487יום ראשון ד' כסלו תשע"ז04/12/16 01:09:16

5 From faithfulness to 5

malchus

1414488יום ראשון י"ח כסלו תשע"ז18/12/16 01:03:29
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#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

6 From faithfulness to 6

malchus

1414489יום ראשון י' טבת תשע"ז08/01/17 01:07:30

7 From faithfulness to 7

malchus

1414490יום ראשון י"ז טבת תשע"ז15/01/17 01:07:41

8 From faithfulness to 8

malchus

1414491יום ראשון כ"ד טבת תשע"ז22/01/17 01:00:05

9 From faithfulness to 9

malchus

1414492יום ראשון ב' שבט תשע"ז29/01/17 01:03:48

10 From faithfulness to 10

malchus

1414493יום ראשון ט' שבט תשע"ז05/02/17 01:03:42

11 From faithfulness to 11

malchus

1414494יום ראשון ט"ז שבט תשע"ז12/02/17 01:00:56

12 From faithfulness to 12

malchus

1414495יום ראשון כ"ג שבט תשע"ז19/02/17 01:04:39

13 From faithfulness to 13

malchus

1414496יום ראשון ל' שבט תשע"ז26/02/17 01:02:06

14 From faithfulness to 14

malchus

1414497יום ראשון י"א אייר תשע"ז07/05/17 00:52:03

15 From faithfulness to 15

malchus

1414498יום ראשון כ"ה אייר תשע"ז21/05/17 01:00:24

16 From faithfulness to 16

malchus

1414499יום ראשון י' סיון תשע"ז04/06/17 00:55:50

17 From faithfulness to 17

malchus

1414500יום ראשון י"ז סיון תשע"ז11/06/17 00:57:45

18 From faithfulness to 18

malchus

1414501יום ראשון א' תמוז תשע"ז25/06/17 00:56:30

19 From faithfulness to 19

malchus

1414502יום ראשון ח' תמוז תשע"ז02/07/17 01:00:49

20 From faithfulness to 20

malchus

1414503יום ראשון ט"ו תמוז תשע"ז09/07/17 00:56:56

21 From faithfulness to 21

malchus

1414504יום ראשון כ"ב תמוז תשע"ז16/07/17 00:55:35
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First year
folder no. 105953

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1First year 100:53:58 13/11/161414505יום ראשון י"ב חשון תשע"ז

2First year 200:55:15 20/11/161414506יום ראשון י"ט חשון תשע"ז

3First year 300:57:45 04/12/161414507יום ראשון ד' כסלו תשע"ז

4First year 400:58:23 08/01/171414508יום ראשון י' טבת תשע"ז

5First year 501:00:58 15/01/171414509יום ראשון י"ז טבת תשע"ז

6First year 601:00:17 22/01/171414510יום ראשון כ"ד טבת תשע"ז

7First year 700:59:51 29/01/171414511יום ראשון ב' שבט תשע"ז

8First year 801:04:28 05/02/171414512יום ראשון ט' שבט תשע"ז

9First year 901:04:50 12/02/171414513יום ראשון ט"ז שבט תשע"ז

10First year 1000:58:36 19/02/171414514יום ראשון כ"ג שבט תשע"ז

11First year 1101:01:43 26/02/171414515יום ראשון ל' שבט תשע"ז

Toras Habayis in Eretz Yisroel
 folder no. 105954

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1 The Belief That Everyone Can 

Build A Home Of Shalom

1414516יום רביעי ח' חשון תשע"ז09/11/16 00:51:15

2Toras Habayis in Eretz Yisroel 200:38:56 16/11/161414517יום רביעי ט"ו חשון תשע"ז

3Toras Habayis in Eretz Yisroel 300:47:06 23/11/161414518יום רביעי כ"ב חשון תשע"ז

4Toras Habayis in Eretz Yisroel 400:33:18 30/11/161414519יום רביעי כ"ט חשון תשע"ז

5 Toras Habayis in Eretz Yisroel 500:35:06 14/12/161414520יום רביעי י"ד כסלו תשע"ז

6Toras Habayis in Eretz Yisroel 600:41:43 21/12/161414521יום רביעי כ"א כסלו תשע"ז

7Toras Habayis in Eretz Yisroel 700:39:38 11/01/171414522יום רביעי י"ג טבת תשע"ז

8Toras Habayis in Eretz Yisroel 800:35:07 18/01/171414523יום רביעי כ' טבת תשע"ז

9Toras Habayis in Eretz Yisroel 900:37:49 25/01/171414524יום רביעי כ"ז טבת תשע"ז

10Toras Habayis in Eretz Yisroel 1000:36:23 01/02/171414525יום רביעי ה' שבט תשע"ז

11Toras Habayis in Eretz Yisroel 1100:42:15 08/02/171414526יום רביעי י"ב שבט תשע"ז

12Toras Habayis in Eretz Yisroel 1200:47:14 15/02/171414527יום רביעי י"ט שבט תשע"ז

13Toras Habayis in Eretz Yisroel 1300:51:16 22/02/171414528יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז

14Toras Habayis in Eretz Yisroel 1400:48:02 01/03/171414529יום רביעי ג' אדר תשע"ז
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Woman in her life cycle
folder no. 105955

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1Woman in her life cycle 0101:02:02 27/10/151414530יום שלישי י"ד חשון תשע"ו

2Woman in her life cycle 0200:56:22 10/11/151414531יום שלישי כ"ח חשון תשע"ו

3Woman in her life cycle 0300:55:05 17/11/151414532יום שלישי ה' כסלו תשע"ו

4Woman in her life cycle 0400:49:48 24/11/151414533יום שלישי י"ב כסלו תשע"ו

5Woman in her life cycle 0501:00:54 15/12/151414534יום שלישי ג' טבת תשע"ו

6Woman in her life cycle 0600:44:14 22/12/151414535יום שלישי י' טבת תשע"ו

7Woman in her life cycle 0700:37:01 29/12/151414536יום שלישי י"ז טבת תשע"ו

8Woman in her life cycle 0800:52:33 05/01/161414537יום שלישי כ"ד טבת תשע"ו

9Woman in her life cycle 0900:58:29 12/01/161414538יום שלישי ב' שבט תשע"ו

10Woman in her life cycle 1000:56:34 19/01/161414539יום שלישי ט' שבט תשע"ו

11Woman in her life cycle 1100:55:10 02/02/161414540יום שלישי כ"ג שבט תשע"ו

12Woman in her life cycle 1200:55:28 09/02/161414541יום שלישי ל' שבט תשע"ו

13Woman in her life cycle 1300:52:43 16/02/161414542יום שלישי ז' אדר תשע"ו

14Woman in her life cycle 1400:59:02 01/03/161414543יום שלישי כ"א אדר תשע"ו

15Woman in her life cycle 1501:02:41 08/03/161414544יום שלישי כ"ח אדר תשע"ו

16Woman in her life cycle 1601:06:03 15/03/161414545יום שלישי ה' אדר ב תשע"ו

17Woman in her life cycle 1700:59:44 29/03/161414546יום שלישי י"ט אדר ב תשע"ו

1414547יום ראשון י"ח תמוז תשע"ח01/07/18 01:04:25בנות סמינר השקפה יהודית18

סמינר הר נוף על צניעות כז 19

ניסן

1414548יום ראשון י"ח תמוז תשע"ח01/07/18 01:04:13

Miscellaneous
folder no. 105934

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1T10EishesChayil00:56:42 14/02/071414357יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז

2GainingSelfRecognition01:09:22 14/02/071414358יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז

3Tznius01:00:34 14/02/071414359יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז
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#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

4emunah01:05:22 14/02/071414360יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז

5womens secret100:45:32 14/02/071414361יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז

6womens secret200:43:57 14/02/071414362יום רביעי כ"ו שבט תשס"ז

7A foundation of chinuch01:10:10 08/06/091414363יום שני ט"ז סיון תשס"ט

8What is kovod in marriage01:08:03 03/07/091414364יום שישי י"א תמוז תשס"ט

9Is internet for me00:57:22 27/07/091414365יום שני ו' אב תשס"ט

10Chizuk on childbearing 101:04:00 01/08/091414366שבת י"א אב תשס"ט

11Chizuk on childbearing 201:11:51 08/08/091414367שבת י"ח אב תשס"ט

12 A leap of faith-chizuk in

emunah

1414368יום רביעי כ"ד חשון תש"ע11/11/09 01:12:11

13Communication01:08:05 23/11/091414369יום שני ו' כסלו תש"ע

14 When and how we grow

through suffering

1414370יום רביעי ח' כסלו תש"ע25/11/09 01:19:27

15 The Greatness Of The

Woman

1414371יום שישי ט"ו טבת תש"ע01/01/10 01:15:11

16 Similarity Between Woman

And Earth

1414372שבת ט"ז טבת תש"ע02/01/10 01:18:01

17 The Spiritual Message Of

Water

1414373יום ראשון י"ז טבת תש"ע03/01/10 01:10:32

18The Element Of Water 01:21:38 04/01/101414374יום שני י"ח טבת תש"ע

19The Element Of Fire01:17:46 05/01/101414375יום שלישי י"ט טבת תש"ע

20Chizzuk In Emunah00:56:16 08/10/131414376יום שלישי ד' חשון תשע"ד

21Shabbos Kodesh00:53:11 22/10/131414377יום שלישי י"ח חשון תשע"ד

22Kislev00:57:22 19/11/131414378יום שלישי ט"ז כסלו תשע"ד

23 What Chanukkah Might

 Apply To Us Woman-Rosh

Chodesh

1414379יום שלישי ל' כסלו תשע"ד03/12/13 00:54:20

24Parshah-Golus And Geulah00:54:44 31/12/131414380יום שלישי כ"ח טבת תשע"ד

25Tu Beshvat-Yisroh-

Connecting To Our Roots

1414381יום שני י"ב שבט תשע"ד13/01/14 00:46:12

26 shalheves- bright women 01

lights home אייר תשעג

1414382יום שלישי כ' שבט תשע"ד21/01/14 00:51:50

27 shalheves london- Q-A 02

אייר תשעג

1414383יום שלישי כ' שבט תשע"ד21/01/14 01:19:58

28 shalheves-tools and 03

practical chizuk אייר תשעג

1414384יום שלישי כ' שבט תשע"ד21/01/14 01:06:04

29Reward And Punishment00:57:44 28/01/141414385יום שלישי כ"ז שבט תשע"ד

30The Simcha Of Adar00:49:09 11/02/141414386יום שלישי י"א אדר תשע"ד

31Purim00:50:42 11/03/141414387יום שלישי ט' אדר ב תשע"ד
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Moadim

Pesach
 folder no. 105937

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1Emunah And Geulah01:11:44 01/01/011414388יום שני ו' טבת תשס"א

2Pesach00:43:15 08/04/111414389יום שישי ד' ניסן תשע"א

Chag HaShavuos
 folder no. 105938

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1 Gratitude Before Kabalath

Hatorah

1414390יום שני ו' טבת תשס"א01/01/01 00:52:32

2 Matan Torah-Woman And

Shavuos

1414391יום שני ו' טבת תשס"א01/01/01 01:07:09

The Three Weeks
 folder no. 105940

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1TISHA BAV 576701:06:28 08/08/071414392יום רביעי כ"ד אב תשס"ז

2MesirasNefeshTAMUZ01:05:09 08/08/071414393יום רביעי כ"ד אב תשס"ז

3TEFILLA01:05:11 08/08/071414394יום רביעי כ"ד אב תשס"ז

4The Womanand 

Rosh Chodesh TAMUZ 5767

1414395יום רביעי כ"ד אב תשס"ז08/08/07 01:08:59

Elul
 folder no. 105943

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1Neshey Orah-Elul00:58:03 16/09/111414402יום שישי י"ז אלול תשע"א

2Elul-Rosh Hashanah01:13:38 18/09/111414403יום ראשון י"ט אלול תשע"א

Rosh Hashanah
folder no. 105942

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1ELUL 576500:52:55 01/01/011414396יום שני ו' טבת תשס"א

2Teshuva Mesiras Nefesh 

ELUL5763

1414397יום שני ו' טבת תשס"א01/01/01 01:01:30

3WhatsAWoman00:46:49 01/01/011414398יום שני ו' טבת תשס"א

4 Tefillah-To Ask With

Humbleness

1414399יום שני ו' טבת תשס"א01/01/01 01:13:00

5Tefillah-Rosh Hashanah01:06:08 01/01/011414400יום שני ו' טבת תשס"א

6Emunah And Tefillah01:11:19 01/01/011414401יום שני ו' טבת תשס"א
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Tu BiShvat
folder number 105944

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1 Tu Beshvat-People Are

Compared To Trees

1414404יום רביעי ט"ז שבט תשס"ח23/01/08 01:03:24

Purim
folder number 105945

#TitleLength of shiurDateHebrew dateShiur number

1The Greatness Of Purim01:15:07 01/01/011414405יום שני ו' טבת תשס"א

2Purim-The Yewish Pride01:03:42 01/01/011414406יום שני ו' טבת תשס"א





מדריך לטלפון-קול הלשון

03-6171111 | *6761

www.kolhalashon.com :אתר | support@kolhl.com :לפניות: 073-2828268 | דוא"ל 

חיפוש קולי

 בהקשה על *# )סולמית וכוכבית( או בחיוג ל-03-6171115, 

 ניתן לחפש שם רב / נושא, וגם רב ונושא ביחד, 

 לדוגמא: "ענייני שלום בית", 

באם יזוהו תוצאות מכמה תיקיות, המערכת תציג לכם רק 

את התיקיות הרלוונטיות, ותצטרכו לבחור מתוך הרשימה.

חיפוש ע"י הקשת אותיות של שם הרב

אחרי בחירת שפה, ניתן להקיש * )כוכבית( לחיפוש לפי 

אותיות שם הרב ע"י הקשת הגימטריה של תחילת שם 

משפחה, )לדוגמא הקש 1 עבור א , 20 עבור כ , 300 עבור ש.(

גישה ישירה לשמיעת שיעורי רב

ניתן להגיע לכל רב ע"י מספר גישה ייחודי. בהקשה על 7* 

ואז מספר הגישה. )שניתן לשמוע בהקשה על 28 בהאזנה לשיעור(

גישה מהירה לשיעור / שלוחה ע"י מספר זיהוי

 בתפריט הראשי ניתן להקיש #* )כוכבית וסולמית( 

 ואז את מספר השיעור או השלוחה ולסיום #

)ניתן לשמוע את מספר הזיהוי ע"י הקשה על 28 בהאזנה לשיעור(

סימניות וחזרה לשיעור האחרון

 ניתן לחזור למיקום של השיעור האחרון שהאזנתם 

ע"י הקשה על # )סימנייה לשיעור( בתפריט הראשי, וכן ניתן 

לשמור סימנייה למיקום באמצע שיעור בהקשה על 20.

שידורים חיים

 לשמיעת שידורים חיים הקש * )כוכבית(

 במהלך שמיעת שידור חי ניתן להקיש:

1. שמיעת מספר זיהוי של השיעור )בסיום השידור ניתן לשמוע 

 בכל עת בתפריט הראשי בלחיצה על #* )כוכבית וסולמית( ומספר זיהוי( 

 3. שמיעת הכותרת

 6. קבלה במייל בסיום השיעור

0. יציאה

הוראות לקבלת שיעורים במייל

mp3@kolhl.com :לקבלה במייל, שלחו מייל לכתובת 

 וכתבו בשורת הנושא את המילה רישום )להשאיר רווח( 

 ואח"כ את מספר הטלפון שלכם ללא מקף לדוגמה: 

 רישום 0520000000

 ניתן לרשום כמה טלפונים על אותה כתובת מייל 

 )שלחו מייל נפרד לכל מספר טלפון מאותה כתובת מייל(. 

הקישו 26 בהאזנה לשיעור )ובשידורים חיים 6( לקבלה במייל.

פעולות בעת האזנה לשיעור

 הקישו 2 ולאחר מכן בחרו את הפעולה:

1 | לשיעור אחר בשלוחה.....2   לשיעור הקודם...................

3 | לכל שיעורי הרב ............4   לשיעור הבא .....................

 לקבלה במייל.....................6 | למעבר לדקה מסוימת ....7 

 לפרטי השיעור ומספר זיהוי..8 | לשמירת סימניה או מנוי...0 

לשמיעת השיעורים ברצף....* | לחזרה לשיעור...............#

אפשרויות דילוג בהאזנה לשיעור

 3  עשר שניות אחורה ........1 - עשר שניות קדימה...............

6 4 - חמש דקות קדימה...............  חמש דקות אחורה .......

 חצי דקה אחורה............* - חצי דקה קדימה..................#

 להשהיית השיעור.......... 5 להמשך האזנה...................5 

 להאטה........................ 7 לחזרה למהירות רגילה........9

למהירות מוגברת.......... 9 לחזרה למהירות רגילה........7 

לשמיעת הוראות הפעלה..............................................8

בנק התורה 

מאגר אישי בו ניתן לשדר חי / ועידה, ולשמור שיעורים, 

 שירים ואירועים, בשיתוף מאזינים, 

הקש ** )פעמיים כוכבית( או בחיוג ישיר: 073-2951222

מנוי צינתוקים

 ע"י הקשה על # בכניסה לתיקייה )שלוחה( שמכילה 

 שיעורים, )או בהקשה על 20 תוך כדי שמיעת שיעור( 

1. מנוי לתיקייה זו   ניתן לבחור: 

      2. לכל שיעורי הרב )מכל התיקיות( 

 אפשר לחזור למדור דרך # בתפריט הראשי 

 ואז סימניה למדור )2( או בקו המנויים 073-2951555 

בכל שיעור חדש תקבלו צינתוק מהמספר הנ"ל.

 בהתקשרות למספר אחרי צינתוק, ניתן: 

 1. האזנה לשיעור החדש 

 2. האזנה לשיעורים, ניהול וביטול המנוי לפי המדור )*( 

3. לאיפוס רשימת השיעורים החדשים

)*( להאזנה לשיעורים וניהול המנוי לפי המדור, ניתן: 

1. לשמוע את השיעורים שבמדור 

2. ניהול המנוי ושינוי ההגדרות הבאות: 

   - השהייה זמנית של המנוי .........................1

2    - שינוי שעת התחלה לקבלת צינתוקים.......

   - שינוי שעת סיום לקבלת צינתוקים ...........3

   )ברירת המחדל של הצינתוקים הן בשעות  – (

3. ביטול ומחיקת המנוי



Guide for the Kol Halashon phone line 

 03-6171111 | *6761

Voice search

By pressing #* or dialing 03-6171115 

you can search by name of Rav/topic or Rav + topic. 

For e.g. "Harav Elimelech Bidderman Parshas 

Be'haaloscha". If there are results from numerous 

folders, the system will present only the relevant ones, 

and you will have to choose from the list.

Functions during listening to a shiur

Press 2 then choose the function:

For the previous shiur........................................................1 

For the next shiur.......3 | For all shiurim by this Rav.....4

To receive by mail.......6 | To jump to a certain minute..7

For details and ID no. of shiur..8 |  To keep a bookmark or subscription....0

To hear the shiurim consecutively....* |  To return to the shiur.......#

Jumping options while listening to a shiur

10 secs back..........................1 - 10 secs forward............ 3

5 minutes back....................4 - 5 minutes forward.......6

30 secs back.........................* - 30 secs forward............# 

Pause....................................5  Continue hearing..........5

Slow down...........................7  Back to normal speed...9

Accelerate............................9  Back to normal speed...7

To hear instructions.........................................................8

Torah Bank

Personal database in which you can record live/

conference calls and save shiurim, songs and events, 

and share with others.

Press ** to enter or direct call 073-2951222

Alert call subscriptions

By pressing # at the entry to a folder with shiurim  

(or pressing 20 while hearing a shiur) you can choose: 

 1. Subscription for this folder 

 2. For all shiurim by this Rav (all folders) 

You may return to this folder by pressing # on the 

main menu and then bookmark (2) or on the direct line 

for subscriptions 073-2951555 with each new shiur you 

will receive an alert call from this number.

When dialing this number after an alert call, you can:

 1. listen to the new shiur 

  2. listen to shiurim, manage and cancel a subscription   

by folder (*)

 3. delete the list of new shiurim
(*) to listen to shiurim and manage the subscription 

by folder one can:

 1. hear the shiurim on the folder

 2. Manage the subscription and change the following 

definitions:

      Temporary pause of subscription 1

      Change the hour you start to receive alert calls 2

       Change the hour at which you end to receive alert 

calls 3

(default of alert calls is 8 am to  pm) 

3. cancel and delete subscription. 

Search by letters of Rav's name

After choosing the required language, press * to search 

by letters of the Rav's name by using the gematria of 

first letter of family name such as 1 for Aleph, 

20 for Kaf, 300 for Shin. 

Direct access to Rav's shiurim

You can reach any Rav by a special access code, by 

pressing *7 and the code (which you can hear when dialing 28 

during the shiur). 

Quick access to a shiur/folder by ID number

On the main menu, you can dial *# 

and serial number of the shiur or folder, 

and # to end 

(the ID number can be heard by pressing 28 during the shiur)

Bookmarks and back to last shiur

Return to the place of the last shiur you heard by 

pressing # (bookmark) on the main menu, or save 

a bookmark to a place in the middle of a shiur by 

pressing 20.

Live shiurim

To hear the live shiurim press * (star)

During a live shiur one may press:

1. To hear the ID number of a shiur 

 (at the end of the broadcast you can hear at any time on the main 

menu by pressing *# and ID number)

3. Hearing the title 

6. receiving the shiur by email at the end of the shiur

0. exit

Instructions for receiving shiurim by email

To receive by email, send an email to: mp3@kolhl.com 

and write in the subject line the word subscribe 

(leave space) your phone number without a colon - 

(overseas numbers must include the area code without a 0)  

e.g. "subscribe 18451111111" 

You can subscribe with a few phone numbers from the 

same email address (send a separate email for each phone 

number from that email address). Press 26 during a shiur 

(on live shiurim – 6) to receive it by mail.

USA: 718-4759299 | UK: 0203-6376990 | Office: 073-2828268 
 E-mail: support@kolhl.com | website: www.kolhalashon.com 
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    מספרי קול הלשון בעולם
Kol Halashon numbers in the world

USA    ארה"ב
+1 718 521 5231

PBX: +1 718 475 9299 מרכזיה

France   צרפת
+33 9 80 09 12 56

England  אנגליה
+44 208 191 7000

Switzerland  שוויץ
Yiddish אידיש

 +41 44 5087456

Belgium  בלגיה
+32 3 8080 388

Argentina  ארגנטינה 

+54 11 521 98855
ישיר לקהל חרדים

+54 11 527 42453

Netherland  הולנד
+31 20 8932952

Australia  אוסטרליה
+61 3 90216 884

South Africa -Johannesburg

דרום אפריקה יוהנסבורג

+27 11 568 0938

Mexico  מקסיקו
+52 (55) 4161 3064

Israel  ישראל
*6761 | +972 36171111

Canada  קנדה
+514 44 69513

מספרי קול הלשון בעולם


