
 :מיזם תפילה באהבה לפי תאריכיםמצורף סרטוני 
שימו לב שיש סרטונים המותאמים יותר לגילאים מסויימים וצריכים תיווך לקבוצת גיל אחרת. מסיבה זו ישנם ימים 

 שיש שני סרטונים על מנת שיתאים לאוכלוסיות ולגילאים שונים.
 

 קישור ליוטיוב המרצה נושא תאריך
 

https://www.youtube.com/watch?v=TBQVrNA הרב עמירם אלבה באהבה מיזם תפילה י"ג באלול
 PFis 

הרב שמואל  התפילות פועלות י"ד באלול
 אליהו

https://www.youtube.com/watch?v=AE2bESaX
 NqU 

על מה אני מבקש  ט"ו באלול
 סליחה בחודש אלול

הרב יאיר 
 הרשקוביץ

https://www.youtube.com/watch?v=eYDS2cPB
FjI 

https://www.youtube.com/watch?v=U9JUPyHd הרב יורם אליהו אלול  י"ז באלול
 vsk 

הרב שלמה  אבינו מלכנו  י"ח באלול
 גרינברג

https://www.youtube.com/watch?v=bDWmMV
E0Zbc 

כוונות השופר בחודש  באלולי"ט 
  אלול

https://www.youtube.com/watch?v=F5TzR9cE2 הרב מאיר כרמלי
CI 

מי אנוכי שאזכה  כ' באלול
 הסבר השיר –להתפלל 

 https://youtu.be/GYPNnsBSOi4 הרב עמירם אלבה

https://www.youtube.com/watch?v=dxythAfPI הרב אביה אלבה משמעות התפילה כ"א באלול
Xk 

הרב אביחי  הצגה –המלך בשדה  כ"ב באלול
 וינוגרד

https://www.youtube.com/watch?v=zY_nH6nA
pgs 

https://www.youtube.com/watch?v=3rUGRTrS שמואל דביר הרב תפילה בחודש אלול כ"ב באלול
 45A 

העצה של החפץ חיים  באלולכ"ד 
 לתפילה בכווונה

 https://youtu.be/tNAtg3pCAs8 הרב חיים אייל

 https://youtu.be/Rz4wQ6Dy2gY הרב יעקב ג'ורנו הודיה לה' –הבריאה   כ"ה באלול
 –ריכוז וכוונה בתפילה  באלולכ"ו 

 סיפור על הרצי"ה
https://www.youtube.com/watch?v=C4XHdkAs הרב משה ברכה

 Vko 
 zmogeGZw-https://youtu.be/Bt הרב עמיחי נחשוני  השופר בראש השנה כ"ז באלול

 
 https://youtu.be/UituI_fE3Pg הרב יהודה זולדן מוסף של ראש השנה כ"ח באלול
 ותשובה ותפילה כ"ח באלול

מעבירים את וצדקה 
 רוע הגזירה

 https://youtu.be/TiTRFI69u6U  נגה אהרן

הרב אליקים  צום גדליה ג' באלול
 לבנון רב השומרון

https://youtu.be/jtLcO_pdztc 

 
 

 https://youtu.be/mKdUb8bVAfo הרב חיים שרייבר קווה אל ה' ד' בתשרי

 
 

 https://youtu.be/98dDtEoSpfc הרב עמירם אלבה אבינו מלכנו ה' בתשרי

 
 

הרב ארז  עבודתו של הכה"ג ו' בתשרי
 אברהמוב

https://youtu.be/uL22wGoypYA 

 
 

 https://youtu.be/IEpoeFCLYXQ נגה אהרן אם כבנים אם כעבדים ו' בתשרי
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הרב יאיר  ההלל בחג הסוכות י"א תשרי
 הרשקוביץ

https://youtu.be/gpg_Li10FQ8 

 
 

התפילה עם ארבעת  י"ב בתשרי
 המינים

 fRl2Wg8-https://youtu.be/WSI הרב מאיר כרמלי

 
 

תפילת הגשם בשמיני  י"ג בתשרי
 עצרת

 https://youtu.be/Xsurtv8Z0kE הרב דורון גסנר

 
 Q8YGykCFU-https://youtu.be/K  הלל שלם מוזיקלי סוכות

 
סיפור אישי על כוחה  כ"ג בתשרי

 קבר רחל –של תפילה 
 https://youtu.be/JR2JamVVljA הרב יהודה לנדא

 
 https://youtu.be/vmMqhqvnab4 הרב יצחק הלוי הפיאות שלא נשרו כ"ד בתשרי

 
חלימוד סכות כהכנה  כ"ה בתשרי

על ר' לוי  –לתפילה 
 יצחק מברדיט'שוב

הרב עובדיה 
 סיליקו לוי

https://youtu.be/nz5XM_aDMXg 

 

 https://youtu.be/HvG3orsRD6s הרב מאיר כרמלי התפילה בזמן התנ"ך כ"ו בתשרי

 
 https://youtu.be/HvG3orsRD6s הרב מאיר כרמלי שבח הודיה ובקשה כ"ז בתשרי

 
    

תפילה מתוך שמחת  ל' תשרי
 הלב

כבוד הרב דוד לאו 
 שליט"א

https://youtu.be/72VEcZoMXQQ 
 

 https://youtu.be/KWf2lH3HjZk  מוזיקלי חצי הלל 
 

עיצה איך לכוון  א' מרחשוון
 בתפילה

הרב יאיר 
 הרשקוביץ

https://youtu.be/oq7WjQmZezw 
 

ב' 
 במרחשוון

הרב שלמה  מודה אני
 אהרונסון

https://youtu.be/Oo_x_jsXq24 
 

ג' 
 במרחשוון

תפילתו של הרב 
 עובדיה יוסף זצ"ל

 https://youtu.be/FppnKbxmYwQ קייסהרב הראל מ
 

ד' 
 במרחשוון

האם נמשיך להתפלל 
לאחר שיבנה בית 

 המקדש

 https://youtu.be/VzHhs9VbtC0 הרב נעם הלוי
 

תפילת הגשם בחוף  ז' במרחשוון
 הכינרת

הרב שמואל 
אליהו וביה"ס 

עם  האר"י צפת
 הרב דב סנדמן

https://youtu.be/HtzHRIZPg6A 

 

ח' 
 במרחשוון

הרב צור חי  חוני המעגל
 אופנהיימר

https://youtu.be/cW7JAMUBego 

 
ט' 

 במרחשוון
הרב אוהד  מתנת התפילה

 קרקובר
https://youtu.be/sg3vpzF8liQ 

 
 https://youtu.be/zgSvLmep9eE הרב אוריה הלר תפילות ביוםשלש  י' במרחשוון

 
י"א 

 במרחשוון
 רחל אמנו

 
 רחל אמנו

 נגה אהרן
 

 הרב עמיחי נחשוני

https://youtu.be/0nzpnxx1waQ 

 
https://youtu.be/plJbgAaILGs 

י"ד 
 במרחשוון

הרב אליקים  אדון עולם
 נויברגר

https://youtu.be/VziRw8gXTOI 
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ט"ו 
 במרחשוון

מסירות נפשו של 
 דניאל לתפילה

 cNzLI2jyA-https://youtu.be/7 הרב אוריה הלר

 
ט"ז 

 במרחשוון
 g-https://youtu.be/Zg1PxeGt0 הרב יגאל אלימלך עד היכן תפילה מגעת

 
י"ז 

 במרחשוון
 https://youtu.be/SFFozSzThZA הרב עמיחי נחשוני אמונה ובטחון

 
י"ח 

 במרחשוון
הרב הראל  שויתי ה' לנגדי תמיד

 זילברנגל
https://youtu.be/fqVvDYZoJvE 

 
כ"א 

 במרחשוון
 נקדימון בן גוריון

 
 

למה חוזרים כל יום על 
 אותה תפילה

הרב אביחי 
 לצעירים –וינוגרד 

 
הרב ברוך אפרתי 

 לגדולים –

j3epo-https://youtu.be/4sM98 

 
 

BY-https://youtu.be/Sq7j1fxi 

 
כ"ב 

 במרחשוון
התפילה של מירי 

 אמיתי
 https://youtu.be/F_15xedZcTg יהונתן בונה

 
כ"ג 

 במרחשוון
 https://youtu.be/fzq3uZoxCLo הרב יורם אליהו ברכות התורה
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