בס"ד

מיזם תפילה באהבה שמח לשתף אתכם בסרטונים שעלו עד כה
 מסיבה זו ישנם ימים שיש שני סרטונים על מנת שיתאים לאוכלוסיות.שימו לב שיש סרטונים המותאמים יותר לגילאים מסויימים וצריכים תיווך לקבוצת גיל אחרת
.ולגילאים שונים
הפעלות בעקבות הסרטונים

קישור ליוטיוב

נושא

תאריך

תיקייה עם כל העלונים
ובהם תקצירי הסרטונים כתובים
הרב עמירם אלבה
מיזם תפילה באהבה

י"ג באלול

https://drive.google.com/file/d/1figV5eJ5LCC72HPxr_3
cU8s85XP0M2XK/view?usp=drivesdk

הרב שמואל אליהו

התפילות פועלות

י"ד באלול

https://drive.google.com/file/d/1EuC9DWeA6km9pya96
-MVD3X_QiewM6jt/view?usp=drivesdk

הרב יאיר הרשקוביץ

ט"ו באלול

https://drive.google.com/file/d/1OnvXrIT7fHcP5KiJBI2
YxSL8ihIAcYCo/view?usp=drivesdk

הרב יורם אליהו

על מה אני מבקש סליחה
בחודש אלול
התפילה בחודש אלול

https://drive.google.com/file/d/18diEXTzpjLPKyK_1cot
973Ud66ypU22r/view?usp=drivesdk

הרב שלמה גרינברג

אבינו מלכנו

י"ח באלול

https://drive.google.com/file/d/1saKRTf87WRxv5abbn
MW3WX1_yecL-yUf/view?usp=drivesdk

הרב מאיר כרמלי

י"ט באלול

https://drive.google.com/file/d/1aZvcUOhdiH17yIPJst30
zWf29osxc11a/view?usp=drivesdk

הרב עמירם אלבה

https://www.youtube.com/watch?v
=dxythAfPIXk
https://www.youtube.com/watch?v
=zY_nH6nApgs
https://www.youtube.com/watch?v
=3rUGRTrS45A
https://youtu.be/tNAtg3pCAs8

https://drive.google.com/file/d/1n4QQuqSdhZbvhFEev5
mWFFanr6J9geYS/view?usp=drivesdk

הרב אביה אלבה

כוונות השופר בחודש
אלול
מי אנוכי שאזכה
להתפלל
משמעות התפילה

כ"א באלול

https://drive.google.com/file/d/1aN95AgN3RZTbrIZI_Z
8KD04f2RgDH1MC/view?usp=drivesdk

הרב אביחי וינוגרד

המלך בשדה – הצגה

כ"ב באלול

https://drive.google.com/file/d/1gQpgkuNoA1mMvcDL7d44OILf0srST-Q/view?usp=drivesdk

הרב שמואל דביר

תפילה בחודש אלול

כ"ב באלול

https://drive.google.com/file/d/1nXi5r0jEwSBD_czGxe
ngcMt-C58U24kh/view?usp=drivesdk

הרב חיים אייל

כ"ד באלול

https://youtu.be/Rz4wQ6Dy2gY

https://drive.google.com/file/d/1aF0RjWCRt4kU9vy9w
PhRmCSJ5sqmGhTG/view?usp=drivesdk

הרב יעקב ג'ורנו

https://www.youtube.com/watch?v
=C4XHdkAsVko
https://youtu.be/Bt-zmogeGZw

https://drive.google.com/file/d/1MFs7dKpBU3qOD5UmEC5tWuA23vLXfOG/view?usp=dri
vesdk

הרב משה ברכה

https://drive.google.com/file/d/1o20HFLuTxRX7G1nLDOkLSbS7-Z_EVa/view?usp=drivesdk

הרב עמיחי נחשוני

העצה של החפץ חיים
לתפילה בכווונה
'הבריאה – הודיה לה
ליום בריאת העולם
– ריכוז וכוונה בתפילה
סיפור על הרצי"ה
השופר בראש השנה

https://youtu.be/UituI_fE3Pg

https://drive.google.com/file/d/1Neuc4VMCClBWRGE
9NAdAKIVUsz-cnB8e/view?usp=drivesdk

הרב יהודה זולדן

מוסף של ראש השנה

כ"ח באלול

https://youtu.be/TiTRFI69u6U

https://drive.google.com/file/d/1dL70cBmsyp0WorbJH
QgId2le1SKo8H7J/view?usp=drivesdk

נגה אהרן

כ"ח באלול

https://youtu.be/jtLcO_pdztc

https://drive.google.com/file/d/15MEYr1GFRqdQUPaE
n_wCj_HYbGvk6u-C/view?usp=drivesdk

https://youtu.be/mKdUb8bVAfo

https://drive.google.com/file/d/1DkqOXpBicFRKV2OL
P_-oPvk50uAwieKh/view?usp=drivesd

הרב אליקים לבנון
רב השומרון
הרב חיים שרייבר

 מעבירים את...ותשובה
רוע הגזירה
צום גדליה
'קווה אל ה

ד' בתשרי

https://drive.google.com/drive/folders/1tNlP8ckrwqGYtl1LneYhZcV_55aZEtE4?usp=sh
aring
https://www.educandy.com/site/resource.php?act https://www.youtube.com/watch?v
ivity-code=3bfb2
=TBQVrNAPFis
https://www.youtube.com/watch?v
=AE2bESaXNqU
https://www.youtube.com/watch?v
=eYDS2cPBFjI
https://www.youtube.com/watch?v
=U9JUPyHdvsk
https://www.youtube.com/watch?v
=bDWmMVE0Zbc
https://www.youtube.com/watch?v
=F5TzR9cE2CI
https://youtu.be/GYPNnsBSOi4
https://www.educandy.com/site/resource.php?act
ivity-code=427ce
) מומלץ לשחק במשחק הזכרון אחרון,(ללא התשבץ

קישור לדרייב

https://drive.google.com/file/d/1YgdBFniS04yA9I6YdU
50PSj6ZbmHsdxN/view?usp=drivesdk

המרצה

י"ז באלול

כ' באלול

כ"ה באלול
כ"ו באלול
כ"ז באלול

ג' באלול

. וענו על השאלה.פתחו את הקישור המצורף
שימו לב להעתיק במדוייק מהסידור לאחר המילים
''אבינו מלכנו
https://www.menti.com/wvgystuvht

https://youtu.be/98dDtEoSpfc

https://drive.google.com/file/d/1G1AC3WBrrAVaQQQ
K2-GTW-1QtkHHzTPl/view?usp=drivesdk

הרב עמירם אלבה

אבינו מלכנו

ה' בתשרי

https://youtu.be/uL22wGoypYA

https://drive.google.com/file/d/1NwRd0TmhXnxQ5aDCdPwy4yPq7eDdbm9/view?usp=drivesdk

הרב ארז אברהמוב

עבודתו של הכה"ג

ו' בתשרי

https://youtu.be/IEpoeFCLYXQ

https://drive.google.com/file/d/1I4xKBv51BfkQdtRW2
XByf0Rr7fPXxxQq/view?usp=drivesdk

נגה אהרן

אם כבנים אם כעבדים

ו' בתשרי

https://youtu.be/gpg_Li10FQ8

https://drive.google.com/file/d/12E_5mJlhjon2SXM1O0
MOMdHniYpnu4Z4/view?usp=drivesdk

הרב יאיר הרשקוביץ

ההלל בחג הסוכות

י"א תשרי

https://youtu.be/WSI-fRl2Wg8

https://drive.google.com/file/d/1wKcOOrsAQ9RWKEB
SOmJIk_tZfLziZV-I/view?usp=drivesdk

הרב מאיר כרמלי

י"ב בתשרי

https://youtu.be/Xsurtv8Z0kE

https://drive.google.com/file/d/1hv2sWr2fo6SyINz4sD
WiWZC0gR2UjcvP/view?usp=drivesdk

הרב דורון גסנר

התפילה עם ארבעת
המינים
תפילת הגשם בשמיני
עצרת
הלל שלם מוזיקלי לחג
סוכות
סיפור אישי על כוחה של
תפילה – קבר רחל
הפיאות שלא נשרו

https://youtu.be/K-Q8YGykCFU
http://icebergjump.telemhit.net/main.aspx?id=13790
http://icebergjump.telemhit.net/main.aspx?id=13803

http://sortthepapers.telem-hit.net/mainGame.aspx
33391 קוד המשחק

גירסה שערך הרב אביחי
https://youtu.be/KWf2lH3HjZk

https://www.educandy.com/site/resource.php?act
ivity-code=4e1f8

https://youtu.be/JR2JamVVljA

https://drive.google.com/file/d/1zEIAFaBUxsbWC5GY
AminFCDcnIYhvyMr/view?usp=drivesdk

הרב יהודה לנדא

https://youtu.be/vmMqhqvnab4

https://drive.google.com/file/d/1RcExvNnuhNAHF6uB
KB2VcOI2k-4RAMHx/view?usp=drivesdk

הרב יצחק הלוי

https://youtu.be/nz5XM_aDMXg

https://drive.google.com/file/d/1B4Fh6ZFBPmGvs8WD
QzPq10pCxcM9oHo-/view?usp=drivesdk

הרב עובדיה סיליקו
לוי

https://youtu.be/HvG3orsRD6s

https://drive.google.com/file/d/1lNdvTJUZx3KOJpSxn
D17M6I0VdvLh-hv/view?usp=drivesdk

https://youtu.be/HvG3orsRD6s

י"ג בתשרי
לכבוד סוכות
כ"ג בתשרי
כ"ד בתשרי
כ"ה בתשרי

הרב מאיר כרמלי

לימוד זכות כהכנה
לתפילה – על ר' לוי
יצחק מברדיט'שוב
התפילה בזמן התנ"ך

https://drive.google.com/file/d/1g4Bfth6SfWBsLsPKwpbwHV4urmBAN_x/view?usp=drivesdk

הרב מאיר כרמלי

שבח הודיה ובקשה

כ"ז בתשרי

https://youtu.be/72VEcZoMXQQ

https://drive.google.com/file/d/174ww02o9kdyJEDQYB
IrGQaxI27E9DRU4/view?usp=drivesdk

כבוד הרב דוד לאו
שליט"א

קרבה לה' בתפילה

ל' תשרי

https://youtu.be/sK-hJAomkII

https://drive.google.com/file/d/1WWjrW86ZY4VgXvtkzurZeSDpYz1XJ0c/view?usp=sharing

https://youtu.be/oq7WjQmZezw

https://drive.google.com/file/d/1Mbw1fpnh_JrzsSIcg6q_rscMD3d3zsw/view?usp=drivesdk

הרב יאיר הרשקוביץ

עיצה איך לכוון בתפילה

א' מרחשוון

https://youtu.be/Oo_x_jsXq24

https://drive.google.com/file/d/1sArNTBsDYhHrxrzC5h
HEY5xMkLPBEAXb/view?usp=drivesdk

מודה אני

ב' במרחשוון

https://youtu.be/FppnKbxmYwQ

https://drive.google.com/file/d/1GYiHPZ6Bp_xOfLDu6
e70mTnVdU9AniNL/view?usp=drivesdk

הרב שלמה
אהרונסון
הרב הראל מקייס

תפילתו של הרב עובדיה
יוסף זצ"ל

ג' במרחשוון

כ"ו בתשרי

הלל לראש חודש

https://wordwall.net/resource/5100350/%d7%9e%
d7%aa%d7%a4%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%9d%d7%9c%d7%92%d7%a9%d7%9d

https://matchthememory.com/simple/tfilabeahava-9

https://youtu.be/VzHhs9VbtC0

https://drive.google.com/file/d/1IJbMQ2nAFfMCHGv6B45M7ycrYnij_Rr/view?usp=drivesdk

הרב נעם הלוי

תפילה לאחר שיבנה
בית המקדש

ד' במרחשוון

https://youtu.be/HtzHRIZPg6A

https://drive.google.com/file/d/1KfJ8UgbxEH2u0vqmgP
bVTul2zyGuBz1e/view?usp=drivesdk

הרב שמואל אליהו
וביה"ס האר"י צפת

תפילת הגשם בחוף
הכינרת

ז' במרחשוון

https://youtu.be/cW7JAMUBego

https://drive.google.com/file/d/1dpH2X0Bc1THZVDhsd
GxPTTb-es1gOazg/view?usp=drivesdk

חוני המעגל

https://youtu.be/sg3vpzF8liQ

https://drive.google.com/file/d/16t532zOvxhu7EviGnLb
s5JvhohR1kFwh/view?usp=drivesdk

הרב צור חי
אופנהיימר
הרב אוהד קרקובר

מתנת התפילה

https://youtu.be/zgSvLmep9eE

https://drive.google.com/file/d/1qWQe5vbftzbIKCy8jm
c0zCk7R5UVZ_LG/view?usp=drivesdk

הרב אוריה הלר

שלש תפילות ביום

'ח
במרחשוון
'ט
במרחשוון
י' במרחשוון

https://youtu.be/0nzpnxx1waQ

https://drive.google.com/file/d/1zIL_u8UGHjnGu9f1Kf
VDlh3wJYH-oU7E/view?usp=drivesdk

נגה אהרן

רחל אמנו

https://youtu.be/plJbgAaILGs

https://drive.google.com/file/d/1NF-lemV3P-gPz0XH8Rp1jg4WpdqYDu8/view?usp=drivesdk

הרב עמיחי נחשוני

רחל אמנו

https://youtu.be/VziRw8gXTOI

https://drive.google.com/file/d/1fOW4njmejfSgfWMukgp-UW_zae0T5Qo/view?usp=drivesdk

הרב אליקים נויברגר

אדון עולם

https://youtu.be/7-cNzLI2jyA

https://drive.google.com/file/d/1qMvPYTswPuWEuPF6
T6qX3Wq-M7nqV66w/view?usp=drivesdk

הרב אוריה הלר
הרב יגאל אלימלך

מסירות נפשו של דניאל
לתפילה
?עד היכן התפילה מגעת

https://youtu.be/Zg1PxeGt0-g

https://www.educandy.com/site/resource.php?act
ivity-code=57fcb
https://www.educandy.com/site/resource.php?act
ivity-code=57f9e

.סרטון יפיפה על הסידור של מירי אמיתי ז"ל מגוש קטיף
בעקבות הסרט לתת לילדים פתקים שעליהם יכתבו
 את הפתק הם יוכלו להצמיד.תפילות אישיות שלהם
 פעילות נוספת..לסידור ולקרוא בו בסיום כל תפילה
.להאהיב עליהם את התפילה
http://1vs100.telem-hit.net/gamePage.aspx
 תפילה באהבה:שם המשחק
13910 קוד משחק

https://drive.google.com/file/d/15OzZBhFLGpzyRIeCA
gsShpLolBXS1G0N/view?usp=drivesdk

https://youtu.be/SFFozSzThZA

https://drive.google.com/file/d/1zL5TMAmPWSMn8Sg
1FFgtUrNgtc8HHmxf/view?usp=drivesdk

הרב עמיחי נחשוני

אמונה ובטחון

https://youtu.be/fqVvDYZoJvE

?
https://drive.google.com/file/d/12JEgr0zjWpcHuAkw5t
GzJRLj_gyeNUJJ/view?usp=drivesdk

הרב הראל זילברנגל

שיויתי ה' לנגדי תמיד

https://youtu.be/Sq7j1fxi-BY

https://drive.google.com/file/d/1DvMcxgulJp_QiVk0Tz
vHMQgxCuhbJZEM/view?usp=drivesdk

הרב ברוך אפרתי

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

https://drive.google.com/file/d/1BIKwtlD7T3DRnCwA0
0W4RluAMyINaOCa/view?usp=drivesdk

הרב אביחי וינוגרד

למה חוזרים כל יום על
)אותה תפילה (לגדולים
– נקדימון בן גוריון
)הצגה (לקטנים
תפילתה של מירי אמיתי
ז"ל
ברכות התורה – נותן
התורה כל יום מחדש
תפילותיו של הרב גורן
)זצ"ל (ליום פטירתו
ברכת אשר יצר

https://youtu.be/F_15xedZcTg

הרב יהונתן בונה

https://youtu.be/fzq3uZoxCLo

https://drive.google.com/file/d/12oOJ2oVUZhAQaBPs
GLWZLzqYbuu8Jqyp/view?usp=drivesdk

הרב יורם אליהו

https://youtu.be/cpa5hG6O-zI

https://drive.google.com/file/d/1jkJjavvbBN6rK5NLoR
YOqM-zHHjLLvks/view?usp=drivesdk

הרב קובי דמבינסקי

https://youtu.be/i-y9vKvIYB8

https://drive.google.com/file/d/1SERrW6FdSR4F2KRM
f8FSi_B1Sgq762cW/view?usp=drivesdk

הרב יאיר הילר

י"א
במרחשוון
י"ד
במרחשוון
ט"ו
במרחשוון
ט"ז
במרחשוון
י"ז
במרחשוון
י"ח
במרחשוון
כ"א
במרחשוון
כ"א
במרחשוון
כ"ב
במרחשוון
כ"ג
במרחשוון
כ"ד
במרחשוון
כ"ה
במרחשוון

https://youtu.be/jDlRgucA0mI

https://drive.google.com/file/d/13fhKCTV2aGLRFXSk
KW4QU61G5Lw2V0LM/view?usp=drivesdk

הרב עמירם אלבה

https://youtu.be/O9568XmLjbI

המקור לשיר מי אנוכי
השיר מי אנוכי

משחק לסיכום סרטוני הסיגד
http://xlimud.telem-hit.net/Main.aspx

https://youtu.be/1n5CPIon0jE

https://drive.google.com/file/d/1ZlXroq81DbLOG4N5v_
rqIPiQNN78_B4n/view?usp=drivesdk

יפית מהרי

https://youtu.be/yPM_Vzxfu7A

https://drive.google.com/file/d/1x5Gdby8tf1GnRPOiQM
uPOWMUm018RE2G/view?usp=drivesdk

הרב ליאור נגסה

תפילה בדרך מאתיופיה
לארץ ישראל
התפילה בחג הסיגד

9151 קוד משחק

https://youtu.be/9WqfeuwyZTQ

חה"כ גדי יבקרן

חג הסיגד

משחק לסיכום סרטוני השבוע
http://xlimud.telem-hit.net/Main.aspx
9152 :קוד משחק

:שחקו בהנאה לסיכום סרטוני השבוע
https://www.educandy.com/site/resource.php?act
.ivity-code=5f035
.)(ללא התשבץ
.במשחק הזיכרון שחקו אחרון

הלל מוזיקלי לראש
חודש כסלו
מה אשיב לה' – מתוך
תפילת ההלל
 אשר- ברכות התורה
בחר בנו ורק אח"כ נתן
לנו את התורה
?מהי ברכה

כ"ח
במרחשוון
כ"ח
במרחשוון
כ"ט
במרחשוון
כ"ט
במרחשוון
כ"ט
במרחשוון
א' בכסלו

https://youtu.be/sK-hJAomkII

https://drive.google.com/file/d/1WWjrW86ZY4VgXvtkzurZeSDpYz1XJ0c/view?usp=sharing

https://youtu.be/19xtcim7qW4

https://drive.google.com/file/d/15oU6n3ZxflEVy13qhgti
Es-WW560euuT/view?usp=drivesdk

הרב עמיחי נחשוני

https://youtu.be/Ojj8DqcUBDM

https://drive.google.com/file/d/1SERrW6FdSR4F2KRM
f8FSi_B1Sgq762cW/view?usp=drivesdk

הרב אליהו רזיליו

https://youtu.be/EUypQFujVMk

https://drive.google.com/file/d/1VVpugZ_JM_4_dh6Wx
dpJEyWvaFpXCx8c/view?usp=drivesdk

הרב מאיר כרמלי

https://youtu.be/Jjir9fmtacA

https://drive.google.com/file/d/1WvxnVmgQ3uC8MLfq
DFlXlQ7Q9zPW8ydL/view?usp=drivesdk

https://youtu.be/iYp0fQQf3LI

https://drive.google.com/file/d/1ffrGXszKan9w0bAS3D
zMvwWgnk8XrLA_/view?usp=drivesdk

הרב אליקים
נוירברגר
הרב עמירם אלבה

היכון לקראת אלקיך
ישראל
דבקותו של הרב חרל''פ
בתפילה

https://youtu.be/R4zLHY_E8Vw

https://drive.google.com/file/d/1y8a0nR8TT0KyEuZiKOMtZOjLzNAjn7f/view?usp=driv
esdk

הציצית

ח' בכסלו

https://youtu.be/rLbu7SR6Ye8

https://drive.google.com/file/d/1fI1gYvj0cwPBO26DR9i
1aQZqtg5VnFAo/view?usp=drivesdk

הרב צור חי
אופנהיימר
הרבנית ענזי

תפילות של סבתא

ח' בכסלו

https://youtu.be/kEH513A8-fo

https://drive.google.com/file/d/1XnqOF1I_iMmXkvHO
Fh_Kehg3DkGiVI1N/view?usp=drivesdk

הרב ציון טוויל

ט' בכסלו

https://youtu.be/sTF1mSMapx8

https://drive.google.com/file/d/1hJHa3cEoOxr4lVn0es5ESxhcyb5DXZz/view?usp=drivesdk

הרב עמיחי נחשוני

 בקשה-''''והערב נא
להצלחה בתורה
אדון עולם
- אבא תן מניין
'חלק א
ברכת הנותן לשכוי בינה

י''ג בכסלו
י''ד בכסלו

א' בכסלו
ב' בכסלו
ג' בכסלו
ו' בכסלו
ז' בכסלו

י' בכסלו

ו חזרו ולומדים פנים אל-בשעה טובה תלמידי כתות א
. סובבו את הגלגל.פנים ועל כן מוזמנים לשחק בכיתה
 בקשו מאחד התלמידים להסביר,כאשר יעצר על מושג
! תהנו יחד.אותו ע"פ סרטוני השבוע
ו-לכיתות ד: https://wheelofnames.com/he/5tj-2be

https://youtu.be/PYIexQrhYBo

https://drive.google.com/file/d/176FUgDP8iin4PXqHpmJ8HNRhskUrkmg/view?usp=sharing

https://youtu.be/-gmEWkzgH7Y

https://drive.google.com/file/d/1pqnitZJHk4kQAT2kxE_IjPbKalvIVVF/view?usp=drivesdk

הרב אהרן
בורנשטיין
הרב עמירם אלבה

https://youtu.be/jN0pOKLb75s

https://drive.google.com/file/d/1e9w5lwjyLg_5i3025W0
30AOSq4RsHspT/view?usp=drivesdk

הרב אביחי וינוגרד

רבי יהודה הנשיא

ט''ו בכסלו

https://wheelofnames.com/he/puq-g5a :ג-לכתות א

https://youtu.be/16Ht85DMTeg

https://drive.google.com/file/d/1SPuo-1cAa0nQK_s0RivfsUJGAhZOhJ_/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1OHbtH2y7zlS5KSTVIs
_EJyQyya5qfMq3/view?usp=drivesdk

https://youtu.be/B3NXYp3cTQs

https://drive.google.com/file/d/1QtUBZz8Bfm4Y7j2KfE
Qfq0OO3xUkKWua/view?usp=drivesdk

תפילת הרב נריה על עם
ישראל
השכמה לתפילה עם הרב
נריה
תפילה במתינות עפ''י
רבי שניאור זלמן מלאדי
זצ''ל

ט''ו בכסלו

https://youtu.be/M9MfEGqhpNU

הרב חנן פורת ז''ל
והרב ישראל גליס
הרב חיים ענזי
והרב ירחמיאל וייס
הרב אהד חזי

ט''ז בכסלו
י''ז בכסלו

 יש משחק לסרטוני נטילת ידיים,אם רוצים
http://xlimud.telem-hit.net/Main.aspx
.9426 קוד משחק
.בינגו מושגים מסרטוני השבוע
 הדפיסו לוחות כמספר,פתחו את הקובץ המצורף
!התלמידים ושחקו בהנאה
https://drive.google.com/file/d/1DMu9j5_gKSmn
-PAVo2cBQjV43FKh2459/view?usp=sharing
:המושגים למורים
https://drive.google.com/file/d/11FKv7qfcRktjBzQdbJZ5sdVWDK8GB9N/view?usp=sharing

https://youtu.be/3He5qS7JLKg

https://drive.google.com/file/d/19gwBGNmVsKq2XGA
a6D2pXlCmx2d2VyMM/view?usp=drivesdk

הרב צור חי
אופנהיימר

הלכות נטילת ידיים
של שחרית

כ' בכסלו

https://youtu.be/RdFprdnbBtQ

https://drive.google.com/file/d/1nlwlx-ewJqvqDNWG9QMAtBLzAHYttge/view?usp=drivesdk

הרב יאיר הרשקוביץ

משמעות נטילת ידיים
של שחרית

כ''א בכסלו

https://youtu.be/zt3y0uZXZbQ

https://drive.google.com/file/d/1qbkCu0YCBIJgs_TzbV
FsUN3QurjQLAxe/view?usp=drivesdk

הרב עמיחי נחשוני

כ''ב בכסלו

https://youtu.be/TlqcE-1te7E

https://drive.google.com/file/d/1OJ1cLV8pxF2SM5S6SD5bOrLSxSgFFgD/view?usp=drivesdk

הרב ברק נתנאל

https://youtu.be/XQr3FCApPgs

https://drive.google.com/file/d/1cEyYRAaPTXntJpmsQ
ji71PClivk4qgwd/view?usp=drivesdk

הרב עמירם אלבה

:חשיבות ברכות התורה
.לעסוק בדברי תורה
– הציפיה למקדש
לקראת החנוכה
תפילת שלמה
על בית המקדש

https://youtu.be/xJ3kjmvXxG8

https://drive.google.com/file/d/1X3JmAVP7boyoG6zvw
oA_f3yOX1cE7e1c/view?usp=sharing

תפילת ההלל לימי
החנוכה בשיר ובזמר
ברכת הרב שמואל
אליהו רבה של צפת

לכבוד חנוכה

https://youtu.be/v5Qa3QQ-SGo

כ''ג בכסלו
כ''ד בכסלו

כ''ז בכסלו

https://youtu.be/w2HNLnloMuc

https://drive.google.com/file/d/1hqq_xNUtK8Nz4ZtRd
K82XEGVlO7eciEB/view?usp=sharing

הרב חגי גרינפלד

ביאור מעוז צור ישועתי

כ''ז בכסלו

https://youtu.be/R_FwLbRIJYM

https://drive.google.com/file/d/1VPXfB0ut6sTI5RPiiihU
Xs_dvzkAQIMZ/view?usp=sharing

הרבנית אביטל
יומטוביאן

פתיחת מעוז צור ישועתי
וביאור הבתים
הראשונים
ברכתו הרב דב זינגר
ראש ישיבת מקור חיים
,ביאור מעוז צור ישועתי
חלק ראשון
ביאור הבתים
האמצעיים של מעוז צור
:ישועתי
ברכת הרב מיכה הלוי
רבה של פתח תקוה
,ביאור מעוז צור ישועתי
חלק שני
חתימת מעוז צור ישועתי

כ''ז בכסלו

https://bit.ly/3j76Mkg
https://youtu.be/ds4zgS3DZEM

https://drive.google.com/file/d/1qV5AFKf2c4eno1lF8kd
Pf1m9VuzfZePm/view?usp=sharing

הרב יאיר הרשקוביץ

https://youtu.be/_ehtt6YxO4E

https://drive.google.com/file/d/1_DLFLWcCMjGvRtD2
u2mMgRUjtsL1PWXL/view?usp=sharing

הרבנית אביטל
יומטוביאן

https://youtu.be/2SekVhGGvrQ
https://youtu.be/lfnACVkoUrk

https://drive.google.com/file/d/1WnaHTcyh6Wue5yNHne9gq8zlAwj8011/view?usp=sharing

הרב יאיר הרשקוביץ

https://youtu.be/uqbhQ8XdPG8

https://drive.google.com/file/d/1PnrRrWJxzP2WASenPLfafvzEc6QXJBZ/view?usp=sharing

הרבנית אביטל
יומטוביאן

https://youtu.be/Hl4UZWdbPJY
https://youtu.be/0RelmZm66ok

https://drive.google.com/file/d/1LOa5rVAi5Tz7ZXFhX
S4GTJe_wFNpr8fR/view?usp=sharing

הרב עמירם אלבה

https://youtu.be/8cwRcoUikfQ
https://youtu.be/KNvLvSxcmxw

https://drive.google.com/file/d/12yY0qKr69IOlD9iTe5v
NGQoUjDaroDGP/view?usp=sharing

https://youtu.be/TgRiayOozsc

https://drive.google.com/file/d/1eYTvNCoehEs7IMObd53N0VNGaqO7_7d/view?usp=sharing

הרב אוריה הלר

ברכת הרב אריה שטרן
רבה של ירושלים
תפילות יהודה המכבי
במהלך הקרבות
הראשונים
ברכת הרב קלמן בר
רבה של נתניה
קרבות יהודה המכבי
וטיהור המקדש
מעוז צור עם תמונות
מיזם תפילה באהבה

כ''ח בכסלו
כ''ח בכסלו
כ''ח בכסלו
כ''ט בכסלו
כ''ט בכסלו
כ''ט בכסלו
א' בטבת
א' בטבת
ב' בטבת
ב' בטבת

חידון חנוכה

https://forms.gle/UJPEN2PGXnGoEoH47

: משחק לסיכום סרטוני השבוע,להנאתכם
/http://xlimud.telem-hit.net

https://youtu.be/SqQkYOa9dyo

https://drive.google.com/file/d/10gg72f6gtI1R3MKemV
1-ngRIsjGstgPS/view?usp=sharing

הרב עמירם אלבה

שלא עשני גוי

ה' בטבת

https://youtu.be/0Y6U1l8fLzE

https://drive.google.com/file/d/1rGVN_uuIfdg8ZdUAdRwdPUEO1sYL2jf/view?usp=sharing

הרב אליקים נויברגר

והערב נא

ו' בטבת

https://youtu.be/Uw7_L4ADXXw

https://drive.google.com/file/d/1X6iAhMVMMcsylD1G
svSgLpX9ReaH3hx8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tOqX9LGAm5wywv3V
Z4EIE-iYWdFRDjFq/view?usp=sharing

– אבא שומע תפילה
'חלק ב
שלא עשני עבד

ז' בטבת

https://youtu.be/5SCXwVoo2M0

הרב אהרון
בורנשטיין
הרב עמירם אלבה

ח' בטבת

https://youtu.be/DULfxe7YCaw

https://drive.google.com/file/d/1-jSbcLGuxqXzJsgqXxb0vqt447TFLHj/view?usp=sharing

הרב בן ציון אלגאזי

חשיבות התפילה

ט' בטבת

https://youtu.be/R78uSEA98Mk

https://drive.google.com/file/d/1IXiOWinl8Dds0PQDnE
AW2EcbYNaMt3E5/view?usp=sharing

תפילה לעשרה בטבת

י' בטבת

: ד, ב, א:משחק זכרון לסרטונים של ימים
https://gamessystem.clap.co.il/play/game/xz7a1Rvgmj

https://youtu.be/oRaGvLiKmzQ

https://drive.google.com/file/d/1_FMfmaVW4fOdkLGE
1pNhCMnl_VlbABby/view?usp=sharing

הרב עמירם אלבה
עם שירו של הראל
טל
הרב עמיקם נחושתן

פסוקי ברכת כהנים

י''ב בטבת

https://games- :משחק לסרטוני הנשים
system.clap.co.il/play/game/q0ZOxl3O9w

https://youtu.be/_fNuVbvPFkE

https://drive.google.com/file/d/1aASpA-uQkp4FIZ4LabTcLq24-9iOdvW/view?usp=sharing

הרבנית אביטל
יומטוביאן

פסוקי ברכת כהנים

י''ב בטבת

: ד, ב, א:משחק זכרון לסרטונים של ימים
https://gamessystem.clap.co.il/play/game/xz7a1Rvgmj

https://youtu.be/2yQ8ypdJh9Q

https://drive.google.com/file/d/1ELqYHPJG6wwPZ91w
v-NjT7bClf5egkVl/view?usp=sharing

הרב יאיר הרשקוביץ

ברכת ''שלא עשני
''אישה

י''ג בטבת

https://games- :משחק לסרטוני הנשים
system.clap.co.il/play/game/q0ZOxl3O9w

https://youtu.be/ybT2A4YfNhQ

https://drive.google.com/file/d/1Dmj2Uccag0rQVqRnZlQeSaN5FeukVzm/view?usp=sharing

הרבנית נגה אהרן

''ברכת ''שעשני כרצונו

י''ג בטבת

:הרב יצחק דהן מספר על הרב מרדכי אליהו זצ"ל
http://icebergjump.telem-hit.net/main.aspx
16139
: ד, ב, א:משחק זכרון לסרטונים של ימים
https://gamessystem.clap.co.il/play/game/xz7a1Rvgmj

https://youtu.be/HScirPGugek

https://drive.google.com/file/d/12isi-v_YFYdYIRLnBrz9oYLNWZi_EDd/view?usp=sharing

הרב יצחק דהן

הרב מרדכי אליהו

י"ד בטבת

https://youtu.be/AchXh1e9mpw

https://drive.google.com/file/d/1fP3m94Lbht3W8mQyU
upHh6GEgCyyx4s7/view?usp=sharing

רבי משה כהן זאדה

 חשיבות- פוקח עוורים
העיניים וכיצד
מתמודדים בלי לראות

ט"ו בטבת

https://youtu.be/NtI2oqF6Bbs

https://drive.google.com/file/d/1ZSvtWtiCpI9QvcafCC0
uP3Or8E2r6lye/view?usp=sharing

הרב זאביק הראל

לתפילה יש ריח

ט''ז בטבת

https://youtu.be/P0kp58PyQkE

https://drive.google.com/file/d/1ssuyC84M16Dae9S9LH
zjUXDzuopP_Mdp/view?usp=sharing

הרב נחום ברנסון

י"ט בטבת

https://youtu.be/xq9-c1GpEto

https://drive.google.com/file/d/1A2rCk3v09r1PGXTZ5p
HeRZp8jQbTg_m4/view?usp=sharing

הרבנית נירית רזיאל

הריני מקבל על עצמי
ואהבת לרעך כמוך
הריני מקבל על עצמי
ואהבת לרעך כמוך
תפילותיו של הרמב"ם
לכבוד יום פטירתו

9552 :קוד משחק
) יש ללחוץ על צורת הפאזל ולאשר-(אם לא נפתח

https://games- - לתפילה יש ריח:משחק
system.clap.co.il/play/game/0YvOR8Ea3B
:משחק לסיכום סרטוני השבוע
https://gamessystem.clap.co.il/play/game/BmXa8d4aR9

https://youtu.be/fzs2IQwsOk8

https://drive.google.com/file/d/1gx6YeIcANT1m8pVZ1
ZL0UqI6uhQHXGu4/view?usp=sharing

הרב עמיחי נחשוני

י"ט בטבת
כ' בטבת

https://youtu.be/bJVoVNu8IxI

https://drive.google.com/file/d/1ZygaKirsCNpVftj5iwA
kda1-ArYTpcfF/view?usp=sharing

הרב אלון מזרחי

אליהו בהר הכרמל

כ"א בטבת

https://youtu.be/WMThYFgCBuI

https://drive.google.com/file/d/1MbfBFd2fFtp_T858ayS
ASJRD_Zz2wSxe/view?usp=sharing

'ברכת 'מלביש ערומים

כ"ב בטבת

https://youtu.be/e7nRoZBEL8E

https://drive.google.com/file/d/1U8UzhSH5rh2bdVTyW
dkjUYRMn31c0Rd4/view?usp=sharing

הרבנית אביטל
יומטוביאן
הרב יהונתן חי

'ברכת 'מלביש ערומים

כ"ב בטבת

https://youtu.be/kZ70heX4U64

https://drive.google.com/file/d/1NLx88zpLooPCtTBHq
OIi5AwZdvbPfXjL/view?usp=sharing

הרב שלום פינצ'ובר

כ"ג בטבת

https://drive.google.com/file/d/1VprtH3iYlSBkJRIAJbS
Iq-cRGpNItiSO/view?usp=sharing

הרב שלום פינצ'ובר

'ברכת 'מתיר אסורים
והודיה לה' על שחרור
פולארד
'ברכת 'מתיר אסורים

https://youtu.be/riXhbx2XUYI

https://drive.google.com/file/d/1Gs_0r4IpXuai0wwdi3jN
W6BikenirTS2/view?usp=sharing

כוחה של תפילה

כ"ו בטבת

https://youtu.be/52Djs47pNFE

https://drive.google.com/file/d/1ft9jMcinJnH1Kx_txCM
9GgPjwVhismfI/view?usp=sharing

הרב מרדכי אליהו
זצוק''ל
הרב הראל מקייס

כ"ז בטבת

https://youtu.be/H9Fm6bviUT8

https://drive.google.com/file/d/194EB_bPfdwR7WMf30
PucUiHO6ZFvG7EW/view?usp=sharing

 סיפור- תפילה על הגשם
על הרב משה גלנטי
'ברכת 'פוקח עיוורים

https://youtu.be/3cfERIyuALU

https://drive.google.com/file/d/1VutmD756YBvHlIskU9
qZ955-gaH-G9af/view?usp=sharing

https://youtu.be/i9I4gj-y1Gk

https://drive.google.com/file/d/1A1KyoUP2NkUmPLOLlfOqhIBVSWaRov-/view?usp=sharing

https://youtu.be/lUW-TIL8KKs

https://drive.google.com/file/d/1PgmJ9y081m3L7jKtkY
PeDN-dYORW28Tg/view?usp=sharing

הרב שלמה
אהרונסון
הרב נועם הלוי

https://youtu.be/Vhg5fl11OR0

https://drive.google.com/file/d/1Hu5MERRVkbbQ4F1
W1z5rJdt_REiwTPrw/view?usp=sharing

הרב יהונתן חי

:'ג-'לכיתות א
שלוש תפילות ביום
:'ו-'לכיתות ד
לפעמים אבא אומר לא
'ברכת 'זוקף כפופים
'ו'המכין מצעדי גבר
הלל לראש חודש
)(חצי הלל
'סיפור על ה'בבא סאלי

https://youtu.be/_HrNEgvi0AI

https://drive.google.com/file/d/135BuO0pGAadUJVHSg
hpTXSx-LdUP-Ryi/view?usp=sharing

הרבנית נירית רזיאל

'ה'בבא סאלי

ד' בשבט

https://youtu.be/4yn6Ecr4_nU

https://drive.google.com/file/d/1zmWGDtHzDse0TwHil
g44_OmArX2W_-St/view?usp=sharing

אריאל ירד

ה' בשבט

https://youtu.be/EInUJKJJGqY

https://drive.google.com/file/d/1xL3ucNWoJgEwzG076
Nsyb9-2IizLcDSN/view?usp=sharing

הרב יהושע לוי

'ברכת 'זוקף כפופים
'ו'המכין מצעדי גבר
כיוון התפילה לירושלים

https://youtu.be/0WFDctzCsS4

https://drive.google.com/file/d/1gv2e5NMl0gWoxk0mt2
59PQINuZ4YI87c/view?usp=sharing

ד''ר פרץ כהן

ז' בשבט

https://youtu.be/rD2guFHsSgA

https://drive.google.com/file/d/1su5V5xld5sScG5BWoa
ArHlCz7cX0WA77/view?usp=sharing

הרב אלון מזרחי

https://youtu.be/SqssJ0wSGbo

https://drive.google.com/file/d/1SHSNZwHqc34YF9fXq
VmNJ5ciK9TLQVgs/view?usp=sharing

https://youtu.be/60lOS-v6Yw4

https://drive.google.com/file/d/1xl5wvYKkqX7qYEzWj
A7Ggz460mVfm6Xw/view?usp=sharing

הרבנית אביטל
יומטוביאן
הרב עמירם אלבה

ברכת 'אשר יצר את
'האדם בחכמה
ברכת 'רוקע הארץ
'על המים
ברכת 'רוקע הארץ
'על המים
ראש השנה לאילן

י"א בשבט

https://youtu.be/9FYo5IjnGxk

https://drive.google.com/file/d/1dwsM5NlGtKttZYMHpwBnplUO6wvIgvw/view?usp=sharing

הרב צבי האריס

ברכת המזון

י"ב בשבט

https://youtu.be/U2hqEBX1JsU

https://drive.google.com/file/d/1wPPWH7NEpQ9pYjfrL
Cjh2W_p85RIbC7i/view?usp=sharing

הרבנית אביטל
יומטוביאן

'ברכת המזון – חלק א

י"ב בשבט

הרב אהרון
בורנשטיין
אהרון קרוב

https://drive.google.com/file/d/1eoHgZC6t0jfzM9bsjLm
ESe2SeEDeIKTn/view?usp=sharing

:משחק לסיכום סרטוני השבוע
https://gamessystem.clap.co.il/play/game/q0ZOxjQa9w

: לט"ו בשבט, משחק לחזרה על הסרטון
http://1vs100.telem-hit.net/loginPage.aspx
16935 - קוד המשחק, ט"ו בשבט-שם המשחק
:משחק לסיכום וחזרה על משחקי השבוע
https://gamessystem.clap.co.il/play/game/z50advkO4L
!שחקו בהנאה

כ"ח בטבת
כ"ט בטבת
כ"ט בטבת
א' בשבט

ד' בשבט

ו' בשבט

ח' בשבט
ח' בשבט

https://youtu.be/yMr88irFt5E

https://drive.google.com/file/d/1kHfn0qpymZq_rN8qD4
coqHadu9nq2A7N/view?usp=sharing

הרב עמירם אלבה

ברכות הנהנין

י"ג בשבט

https://youtu.be/ww_5RW4KW6M

https://drive.google.com/file/d/1OFwrBqKK8hTY1WY
MN6NOHVQRgn4Ia599/view?usp=sharing

הרב עמיחי נחשוני

סדר טו בשבט

י"ד בשבט

https://youtu.be/AJ1lrHCNgOE

https://drive.google.com/file/d/1nuIixjl5AK0IXpFgzJU
WkF2vY-0FhxxT/view?usp=sharing

הרב שלום פינצ'ובר

ט"ו בשבט

https://youtu.be/0-r3x8R_nkg

https://drive.google.com/file/d/1uAAQhCiIXDjxYcdK
ObCGV2Y8YDiJ87aP/view?usp=sharing

הרב שלום פינצ'ובר

https://youtu.be/O2A7WmbiwZQ

https://drive.google.com/file/d/14tw4iIA5Hzmq0VA7Nn
1kfe0-td-uTf-q/view?usp=sharing

הרב חגי גרינפלד

תפילת הנוטע של הרב
'ג-'עוזיאל – לכיתות א
תפילת הנוטע של הרב
' ו-'עוזיאל – לכיתות ד
הגשם וכוחה של תפילה

https://youtu.be/EIb3CmX7078

הרב יורם אליהו

סרטונים שישובצו
בהמשך
שומע תפילה

https://youtu.be/iMEzLAfKwuk

הרב יורם אליהו

אתה חונן

https://youtu.be/1GvU-PdnqVY

אבישלום מלכא

https://youtu.be/JlmdlsBbPnE

הרב נעם הלוי

https://youtu.be/K1ByH6OlvOA

הרב יגאל אלימלך

ידיד נפש – הניגון
כמפתח הלב
מדוע אין חזרת השץ
בערבית
חוק התפילה

https://youtu.be/iEZia4nFz7g

הרב אליקים נויברגר

מזמור לתודה

https://youtu.be/b7O2aLHRcfg

הרב אלעד לסרי

רבי עקיבא איגר והעוף
)(הצגה
הכנות לתפילה

https://youtu.be/D1pY9j8T-44

https://drive.google.com/file/d/1HSHOltazxR6XfSkabzTl_a2Tv_CXAPa/view?usp=drivesdk

הרב יצחקי הרש''ש

https://youtu.be/eHJaN2hkHnc

הרב נעם הלוי

https://youtu.be/sDnfkRxUnQU

הרב יגאל אלימלך

למה שמים טלית על
הראש
ה' שפתי תפתח

https://youtu.be/no2HWgbdc7E

הרב יונה גודמן

תפילה ברוסיה

https://youtu.be/59cleoHY6Xw

הרב עמירם אלבה

הזכות לדבר עם המלך

https://youtu.be/Xz1FoBJATsg

הרב אריאל רקובר

והאר עיננו בתורתך

https://youtu.be/qzIZK2ab_XA

הרב יאיר הרשקוביץ

https://youtu.be/lYglV3pXfs4

הרב עמירם אלבה

תפילת הילדים מתנה
לעם ישראל
תפילה על המקדש
וירושלים

ט"ו בשבט
ט"ז בשבט

?רוצים לקבל את הסרטון היומי לואצאפ או למייל
https://chat.whatsapp.com/JJrkvfWeaNc7RD0SWo8O5L :מורים
https://chat.whatsapp.com/KtCdlosUMDg0eZzocINWpb :מורים נוסף
https://chat.whatsapp.com/LERSC6yOEuK25cneCHziO6 :)7 'הורים (מס
https://chat.whatsapp.com/JwEBkhSIkuo5PAbykP3AOI :הורים נוסף
https://chat.whatsapp.com/Gw3hY2yORlrClX0d3OF6Am :רכזים בית ספריים
:טופס רישום ראשוני לבתי ספר שמצטרפים והרכז עדיין לא מילא
https://forms.gle/DH1bRc2A7WRBLxtz9
https://groups.google.com/g/haklatottfila :קבוצת מייל לקבלת הסרטון היומי
https://forms.gle/jwxvfEPmb6gkJ2CW9 שליחת תמונות של ילדים מתפללים שנוכל לשבצם בסרטונים
.המיזם מופעל ע"י מורים ומורות מתנדבים
https://payboxapp.page.link/zDjxBaA6MWNiB8oo7 ) ש"ח ומעלה מזכים בהקדשה70( להקדשת סרטון ולתרומה עבור עריכת הסרטונים ופרסים
https://edu.gov.il/sites/Hemed/ysodi/l-kodesh/Pages/tfila2.aspx ניתן לצפות בכל הסרטונים באתר מינהל החינוך דתי
.0545236548  או התקשרו לעמירם אלבהhaklatottfila@gmail.com רוצים להכין סרטון או לכל בקשה אחרת כתבו אלינו אל

