התוכנית השבועית
הרב אריאל אדרי
שיעור בהלכות תפילה

שיעור בספר הכוזרי
יום א’21:30 ,

בשיעור אנו לומדים את ההלכות דרך עיון
במקורות עד לפסיקת ההלכה.
השיעור כולל לימוד כסדר של הטור ,בית
יוסף ,שולחן ערוך ומשנה ברורה ,ועיון
בפוסקים אחרים ובתשובות האחרונים
בעניין .הלימוד נעשה בצורה עיונית,אסוקי
שמעתתא אליבא דהלכתא.
שיעור עיוני במסכת שבת
לימוד סוגיות בנושא חנוכה

שיעור חדש
שיעור באמונה בספר הכוזרי.
השיעור לעילוי נשמת ר’ יוסף שוקרון ז”ל .לאחר מכן מתקיימת
תפילת ערבית שעה ( 22:30מנין זה מתקיים כל ערב).

לא הספקת

להגיע לשיעור

?

www.harchoma.org.il
יום ב’21:30 ,

כמעט כל

בשיעור אנו לומדים בעיון.
השיעור כולל לימוד עיוני בסוגיות המסכת העוסקות בנושא חג חנוכה ,על
פי דברי הראשונים וסברת האחרונים.
נתן לארגן קבוצת לימוד להכנת השיעור עם אברך של הבית המדרש.
השיעור מיועד לבעלי רקע בלימוד הגמרא.

יום ו’08:30 ,

בשיעור אנו לומדים הלכה למעשה בדברי השולחן ערוך והמשנה ברורה.
לימוד ההלכה נעשה בעיון סעיף סעיף ,וכולל הבנת טעמי ההלכה ומקורותיה
ועד השלכותיה לימינו ,למעשה .כעת אוחזים בהלכות ברכת המזון.
השיעור פתוח לציבור הכללי.

הרב אברהם שבת
ימים א’ עד ה’
08:00 - 09:00

שנה שלישית

השיעורים באתר אחד !

הרב חיים כץ
שיעור באמונה

שיעור על פרשת השבוע

שיעור במס’ מכות ,ולפניו לימוד
קצר בספר ‘’שערי תשובה’’
יום ב’21:00 ,

שיעור זה אנו לומדים ספרי אמונה על פי
הסדר.
במסגרת השיעור למדנו כבר את ספר
הכוזרי לריה’’ל ,הקדמות הרמב’’ם למשנה,
ואת ספר מסילת ישרים לרמח’’ל .כעת
אנו עוסקים בלימוד הספר “נצח ישראל”
למהר”ל מפראג.

שיעור בפרשת שבוע

יום ה’21:00 ,

בשיעור זה אנו לומדים את פירוש “כלי יקר” על פרשת השבוע.
במסגרת הלימוד אנו עומדים על הרקע לפירושיו ,תוך הבנת הקשיים
שעמדו לפני פרשן וניסיון להבין את דבריו.

שיעור במס’ ברכות לדוברי אנגלית

יום א’20:30 ,

את השיעור אנו פותחים בלימוד מוסר קצר
בספרו החשוב על התשובה של רבינו יונה,
על מנת שנלמד ליישר ולהיטיב את עצמנו
מתוך מהלך של תיקון פנימי עמוק.
שיעור הגמרא ,במסכת מכות ,נועד להפגיש
ולפתוח צוהר לציבור ,שאינו בקי בלימוד
הגמרא ,אל ים התלמוד הרחב וזאת על ידי
לימוד מרמת פשט המילים הארמיות ועד
לסברות ועיונים של הראשונים והאחרונים.
שיעור במדרש רבה לפי סדר
פרשת השבוע

הרב יהונתן אורן
שיעור בעין איה  -ברכות

יום ה’21:30 ,

בשיעור אנו לומדים על הסדר את מדרש רבה על פרשת השבוע.
בשיעור אנו מבהירים ומבארים את העניינים שהמדרש מרחיב בפרשת
השבוע על ידי דברי חז”ל .המבט של חז”ל מרומם אותנו להיפגש עם רובד
אחר של הפרשה.

יום ב’20:30 ,

בית מדרש תורת שמואל

ימים א’ עד ה’
05:15 - 05:55
שיעור בהל’ שבת

יום ד’20:30 ,

שיעור בהלכות שבת  :משנה ברורה בעיון ושאר הפוסקים.

יום ו’08:30 ,

Cours en français transmis par le Rav David Partouche, le
vendredi matin à 08:30.
Cours sur texte sur la Paracha de la semaine, avec une
étude systématique des commentaires de Rachi.

בכל ערב בימי חול ישנה אפשרות ללימוד עצמי
או בחברותותעם תנאים מתאימים ללימוד פורה:
אווירת לימוד
ספריה
מיזוג אויר
אברכים שישיבו לשאלותיכם
פינת קפה
מקומות ישיבה מרווחים
לעזרה במציאת חברותא מתאימה ניתן לפנות לנחום 054-7465952 :

יום ג’20:30 ,

בשיעור אנו לומדים ליקוטים מתוך “ עין
איה  -ברכות ” באורי הרב קוק זצ”ל על
האגדות שבש”ס (עין יעקב) ,לימוד דברי
אגדה תוך מבט פנימי ומעמיק ומתוך מגמה
ליישום הלימוד בחיינו היום יומיים.

ר’ יצחק קדושים
שיעור בנ”ך

Rav Shlomo Goldreich gives a
Gemara class in English on Monday
evenings at 20:15.
Shiur in English on Massechet
Brachot.
Halacha and conclusions, based
on the Gemara.

שיעור במסכת שבת ,לפי הסדר.
לאחר השיעור ישנה אפשרות להתפלל במניין בשעה  06:00בבית הכנסת
נֹעם שיח.
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הלימוד מיועד לבוגרי ישיבות המעוניינים
ללמוד גמרא בעיון.
התוכנית כוללת:
לימוד עצמי או חברותות  6שעות בשבוע כל
אחד בזמנו החופשי ושיעור שבועי מפי הרב
שלמה דרייפוס המסכם את הנושא.
המסכת הנלמדת  :גמרא שבת פרק שביעי.

Cours en français transmis par le
Rav David Partouche, le mardi soir
à 20:30.
Étude sur texte de la téphila.
Compréhension et explications
des prières journalières et des lois
qui s’y rapportent.

הרב שלמה גולדרייך

מסגרת לימוד בוקר בגמרא מסכת מגילה
המורכבת משיעורים וחברותות כדלקמן :
 ימים ג’ וד’  08:00עד 08:50
שיעור מפי הרב אברהם שבת.
 ימים א’,ב’,ה’ ו-ו’ מ07:45-
חברותות להכנת השיעור.

שיעור בגמרא

שיעור גמרא בבקיאות עיונית.

יום ג’20:30 ,

שיעור בהל’ לדוברי צרפתית

יום ג’20:30 ,

יחודש אחרי סוכות

שנה רביעית

מסגרת לימוד בוקר בגמרא

הרב שלמה דרייפוס

הרב אהרן בצלאל

חדש על חנוכה !

שיעור הלכות ברכות

יום ד’21:30 ,

הרב דוד פרטוש

יום ד’20:30 ,

מטרת השיעור היא ללמוד ולהכיר את ספרי
היסוד של תורתנו.
לימוד התנ”ך הוא בסיס להבנת מרכזיותו
של עם ישראל ולהבנה יסודית של זכותנו
בארצנו.לימוד בתנ”ך נותן לנו תמונה ברורה
שה’ הוא אלוהי ההיסטוריה כולה ,פוקח לנו
את העיניים בענייני ההשגחה העליונה ,מחזק
את אמונתנו בבורא עולם ונותן לנו מבט אחר
על החיים בדורנו.
בכל שיעור אנו לומדים פרק .בתחילת השיעורים אנו קוראים את כל
הפרק ברצף אחד ולאחר מכן אנו חוזרים וקוראים פסוק פסוק ומשלבים
בו את דברי המפרשים .מדי פעם ,אנו מרחיבים ומעמיקים בלימוד בכדי
לנתח סיפורים מסוימים ,מהלכים מסוימים או אישיים מסוימים.

33

בס"ד

הלו”ז השבועי
יום ד’

יום א’

יום ב’

יום ג’

גמרא בקיאות
הרב שבת

גמרא בקיאות
הרב שבת

גמרא בקיאות
הרב שבת

גמרא למתחילים
הרב בצלאל

גמרא ברכות
באנגלית
הרב גולדרייך

יום ו’

יום ה’

בוקר
גמרא בקיאות
הרב שבת

גמרא בקיאות
הרב שבת

גמרא בקיאות
הרב שבת
הלכה
הרב אדרי

(שו”ע ומ”ב)

ערב

תכנייה | תשע”א

הלכות
הרב גולדרייך
גמרא
בבקיאות עיונית
הרב דרייפוס
הלכה בצרפתית
הרב פרטוש

בית מדרש תורת שמואל

דברי ברכה
הרב אריאל אדרי שליט’’א
רב השכונה

שיעור בנ”ך
ר’ יצחק קדושים

מר מאיר תורג’מן
חבר מועצת העיר

עין איה-ברכות
הרב אורן
אמונה  -מהר”ל
הרב כץ
הלכות תפילה
הרב אדרי

פרשת שבוע
הרב כץ
פרשת שבוע
הרב בצלאל

ספר הכוזרי
הרב שבת

גמרא עיוני
הרב אדרי

הלכה למעשה

נזיקין

חשיבה יהודית סכסוכי שכנים

ריבית

טהרת המשפחה

חינוך דיני ממונות
דין תורה שבתחתונה
טהרת המשפחה
חתונה נזיקין
איסור והיתר

בר מצווה

חשיבה יהודית

עו”ד הרצל יחזקאל
יו”ר המינהל הקהילתי

יש לך שאלות בנושאים אלו ?
בבית הוראה ודין בשכונתנו ,חומת שמואל
תקבל/י תשובות והדרכות ע”פ תורתנו הקדושה
ימי א’ עד ד’ משעה  21:00עד השעה ( 22:30רצוי בתיאום)
ימי ראשון :הרב אברהם שבת (עברית  ,צרפתית)
ימי שני :הרב זכריה זרמתי (עברית  ,צרפתית)

ימי שלישי  :הרב אריאל אדרי (עברית ,צרפתית וספרדית)
ימי רביעי :הרב שלמה גולדרייך (עברית ואנגלית)

דברי ההנהלה

כמו כן ניתן לפנות דרך הטלפון שמספרו02-6764432 :
ניתן לפנות גם במייל bethoraa@harchoma.org.il :

בית ההוראה והדין ממוקם בבית הכנסת נעם שיח ,רחוב שאול אביגור 11
לבירורים ולתיאום פגישה יש לפנות ליצחק קדושים 054-9936201 :

בית המדרש תורת שמואל
על שם החייל דוד אלחנן רובין הי"ד

עיצוב גרפי באדיבות :

graphic design
print & web jobs

