מערכת השעות מדרשת גמזו לטובה לשנת תשפ"א

בס"ד

השיעור הראשון9:00-10:15 :

התכנסות בשעה . 8:45

16-08-20

השני 10:30-11:45 :השלישי12:00-13:15 :

לתשומת לב ,ייתכנו שינויים במערכת שיפורסמו מפעם לפעם
במידה ולא יתאפשר לימוד פרונטלי -אז תתקיים למידה בזום.
מעודכן לתאריך כ"ו מנחם-אב תש"פ 16.8.20

תאריך

נושא

מרצה

נושא

מרצה

נושא

מרצה

פר .שבוע

 18.10.20 1ל' תשרי

נח

חסידות ושבתאות-
רקע היסטורי רעיוני

ד"ר יוסי אבנרי

סוגיות בחומש בראשית

ד"ר תמר
יהודה-כהן

טוב אחרית דבר מראשיתו

גב' שרית ברונר

 25.10.20 2ז' מרחשון

לך לך

חסידות ושבתאות-
רקע היסטורי רעיוני

ד"ר יוסי אבנרי

תולדות יהדות פולין

טוב אחרית דבר מראשיתו

גב' שרית ברונר

חסידות ושבתאות-
רקע היסטורי רעיוני

ד"ר יוסי אבנרי

סוגיות בחומש בראשית

טוב אחרית דבר מראשיתו

גב' שרית ברונר

ד"ר יוסי אבנרי

סוגיות בחומש בראשית

ד"ר יוסי אבנרי

סוגיות בחומש בראשית

ד"ר תמר
יהודה-כהן
ד"ר תמר
יהודה-כהן

טוב אחרית דבר מראשיתו

גב' שרית ברונר

האם הציונות הדתית לא מגזימה
בהדגשת ערכה של ארץ ישראל?

הרב ארי שבט

חסידות ושבתאות-
רקע היסטורי רעיוני

ד"ר יוסי אבנרי

סוגיות בחומש בראשית

ד"ר תמר
יהודה-כהן

כיצד אנו יכולים לתמוך ואף
לחגוג במדינה חילונית?

הרב ארי שבט

גב' מירב ראובינוף

תולדות יהדות פולין

בלי ציונות אין יהדות -מדינת
ישראל בעיני הראי"ה קוק

הרב ארי שבט

הרב ישי ליסנר

הכנה לחג החנוכה

הכנה לחג החנוכה

הרב שניאור
אשכנזי

1.11.20 3

י"ד מרחשון וירא

8.11.20 4

כ" א
מרחשון

חיי שרה

חסידות ושבתאות-
רקע היסטורי רעיוני
חסידות ושבתאות-
רקע היסטורי רעיוני

כ"ח
15.11.20 5
מרחשון

תולדות

 22.11.20 6ו' כסלו

ויצא

 29.11.20 7י"ג כסלו

וישלח

יצירותיו של עגנון

וישב

הכנה לחג החנוכה

6.12.20 8

כ' כסלו

 13.12.20כ"ז כסלו

מקץ

חופשת

מר אוריאל
פיינרמן
ד"ר תמר
יהודה-כהן

מר אוריאל
פיינרמן
הרב אסף טבצ'ניק

חנוכה

 20.12.20 9ה' טבת

ויגש

יצירותיו של עגנון

גב' מירב ראובינוף

נשים עלומות בתנ"ך

גב' מלכה קינסט

 27.12.20 10י"ב טבת

ויחי

יצירותיו של עגנון

גב' מירב ראובינוף

תולדות יהדות פולין

מר אוריאל
פיינרמן

3.1.21 11

י"ט טבת

שמות

10.1.21 12

כ"ו טבת

וארא

17.1.21 13

ד' שבט

בא

24.1.21 14

י"א שבט

בשלח

31.1.21 15

י"ח שבט

יתרו

7.2.21 16

כ"ה שבט

משפטים

נושאים במדרש
והשתקפותם בספרות
נושאים במדרש
והשתקפותם בספרות
נושאים במדרש
והשתקפותם בספרות
הכנה לט"ו בשבט
המהפכה הרוחנית של
תנועת המוסר
המהפכה הרוחנית של
תנועת המוסר

האם הערכתו של הרב קוק זצ"ל
לחלוצי דורו שייכת גם
לחילוניים של דורנו?
האם יתכן שהציונות
היא עוד משיחיות שקר?

הרב ארי שבט
הרב ארי שבט

גב' מירב ראובינוף

נשים עלומות בתנ"ך

גב' מלכה קינסט

נושאים בתרי-עשר

גב' גילה שינוייס

גב' מירב ראובינוף

תולדות יהדות פולין

מר אוריאל
פיינרמן

נושאים בתרי-עשר

גב' גילה שינוייס

גב' מירב ראובינוף

נשים עלומות בתנ"ך

גב' מלכה קינסט

נושאים בתרי-עשר

גב' גילה שינוייס

הרב ישי ליסנר

הכנה לט"ו בשבט

הרב אסף טבצ'ניק

נושאים בתרי-עשר

גב' גילה שינוייס

ד"ר יוסי לונדין

תולדות יהדות פולין

מר אוריאל
פיינרמן

נושאים בתרי-עשר

גב' גילה שינוייס

ד"ר יוסי לונדין

נשים עלומות בתנ"ך

גב' מלכה קינסט

נושאים בתרי-עשר

גב' גילה שינוייס

הסדרות של ד"ר יוסי אבנרי ,ד"ר יוסי לונדין ומר אוריאל פיינרמן פתוחות גם לגברים
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בס"ד

תאריך

פר .שבוע

14.2.21 17

ב' אדר

תרומה

21.2.21 18

ט' אדר

תצוה

ט"ז אדר

כי תשא

כ"ג אדר

ויקהל-פקודי

28.2.21
7.3.21 19
14.3.21 20
 21.34.4.21

א' ניסן

ויקרא

ח' ניסן
כ"ב ניסן

נושא

מרצה

נושא

מרצה

נושא

מרצה

המהפכה הרוחנית של
תנועת המוסר

ד"ר יוסי לונדין

נשים עלומות בתנ"ך

גב' מלכה קינסט

נושאים בתרי-עשר

גב' גילה שינוייס

הכנה לחג הפורים

הרב ישי ליסנר

הכנה לחג הפורים

הרב אסף טבצ'ניק

נושאים בתרי-עשר

גב' גילה שינוייס

חופשת פורים משולש
המהפכה הרוחנית של
תנועת המוסר
הכנה לחג הפסח

ד"ר יוסי לונדין
הרב ישי ליסנר

הכנה לחג הפסח
הכנה לחג הפסח

הרב אסף טבצ'ניק
הרב אסף טבצ'ניק

נושאים בתרי-עשר

גב' גילה שינוייס

שירי גאולה:
גאולה מוחמצת ומוגשמת

ד"ר נח חיות

חופשת פסח
תזריע-
מצורע
אחרי מות-
קדושים

על הספירות של
ספירת העומר
על הספירות של
ספירת העומר
על הספירות של
ספירת העומר

הרב אסף טבצ'ניק
הרב אסף טבצ'ניק

11.4.21 21

כ"ט ניסן

18.4.21 22

ו' אייר

25.4.21 23

י"ג אייר

אמור

2.5.21 24

כ' אייר

בהר-
בחוקותי

על הספירות של
ספירת העומר

9.5.21 25

כ"ז אייר

במדבר

על הספירות של
ספירת העומר

ה' סיון

נשא

16.5.21

16-08-20

הרב אסף טבצ'ניק
הרב אסף טבצ'ניק
הרב אסף טבצ'ניק

גב' הדסה גהלי

כפר השילוח-התיישבות
תימנית ראשונה בא"י

גב' שרה ברנע

"סָ ְבתָ אּות וסַ בָ אּות"
עכשווית
"סָ ְבתָ אּות וסַ בָ אּות"
עכשווית
"סָ ְבתָ אּות וסַ בָ אּות"
עכשווית

גב' הדסה גהלי

היינו כחולמים

גב' שרית ברונר

גב' הדסה גהלי

היינו כחולמים

גב' שרית ברונר

תולדות יהדות פולין

מר אוריאל
פיינרמן

היינו כחולמים

גב' שרית ברונר

תולדות יהדות פולין

מר אוריאל
פיינרמן

היינו כחולמים

גב' שרית ברונר

חופשת שבועות

23.5.21 26

י"ב סיון

בהעלותך

משפט עברי מול
משפט ישראלי

עו"ד סמי ישראל

30.5.21 27

י"ט סיון

שלח לך

מעמדם של
אנשים עם מוגבלויות

עו"ד סמי ישראל

6.6.21 28

כ"ו סיון

קרח

מעמד הקהילה הלהטב"ית

עו"ד סמי ישראל

13.6.21 29

ג' תמוז

חוקת

מצוות כיסוי ראש
לגברים ולנשים

עו"ד סמי ישראל

20.6.21 30

י' תמוז

בלק

דברי סיכום

הרב ישי ליסנר

הסדרות של ד"ר יוסי אבנרי ,ד"ר יוסי לונדין ומר אוריאל פיינרמן פתוחות גם לגברים

מעלתה של תורת א"י -
עיון במדרש אגדה
בתלמוד הירושלמי
מעלתה של תורת א"י -
עיון במדרש אגדה
בתלמוד הירושלמי
מעלתה של תורת א"י -
עיון במדרש אגדה
בתלמוד הירושלמי
מעלתה של תורת א"י -
עיון במדרש אגדה
בתלמוד הירושלמי
עין טובה
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גב' יפה זילכה

גב' יפה זילכה

גב' יפה זילכה

גב' יפה זילכה
הרב שניאור
אשכנזי

"לחיי הספינות שבדרך"
דרך עטו של נתן אלתרמן

"אשת המאה"
הנשים מאחורי השטרות

שירי העפלה-
של נתן אלתרמן
הסיפורים מאחורי השירים
שירי הנגב
והשירים על ארץ סיני-
הסיפורים שמאחורי השירים
עין טובה

גב' סגולה זמירי

גב' סגולה זמירי

גב' סגולה זמירי

גב' סגולה זמירי
גב' אסתר אברהם

