מכללת מבשרת ירושלים
תוכנית יומית  -סתיו תשע"ט

 8:3010:30

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

הלכות שבת

פרשנות המקרא

הלכות שבת

פרשנות המקרא

הלכות שבת

רב אמת ,רב ברונשטין ,רב
ברזון/ד"ר שייק,
רב טשרנוף ,רב לרנר

גב' איזקסון


סוגיות בתנ"ך על פי
מחשבתו של
הרב סולוביצ`יק

רב אמת ,רב ברונשטין ,רב
ברזון/ד"ר שייק,
רב טשרנוף ,רב לרנר

גב' ברופסקי


שנה ב'
ספר יחזקאל

גב' ברמן

רב לרנר

כניסה לארץ בתנ"ך

נשים בתנ"ך


הלכה לדורותיה


והלכת בדרכיו :מושגים
בחיי הנביאים

רב ברונשטין


ספר דברים

רב ברזון/ד"ר שייק


"תורה מסיני"

רב לרנר


הלכות ברכות

גב' מושקוביץ

רב ברונשטין

אבן העזר

רב ברזון/ד"ר שייק
בית
מדרש
+
שיעור


פרקי אורח חיים

רב לרנר


סוגיות במפרשי רש"י

גב' מושקוביץ


שנה ב'
סוגיות יסוד בהלכות
קריאת שמע ותפילה

רב אמת

גב' גלרנטר

רב טשרנוף
רב כ"ץ

רב לרנר


שנה ב'
חיי משפחה

גב' ברופסקי


שנה ב'
ספר תהלים

גב' אלסנט


השומר אחי אנכי
גב' גלרנטר

ספר במדבר
גב' מושקוביץ

שנה ב'
הלכות שבת

רב לרנר

כניסה לארץ בתנ"ך

נשים בתנ"ך


הלכה לדורותיה


והלכת בדרכיו :מושגים
בחיי הנביאים

רב ברונשטין


ספר דברים

רב ברזון/ד"ר שייק


"תורה מסיני"

רב לרנר

גב' אלסנט


אבן העזר


פרקי אורח חיים


סוגיות במפרשי רש"י

שנה ב'
ברית אבות וברית
סיני :ערכים והלכה
ביהדות

רב גולדברג

גב' איזקסון

גב' גלרנטר

רב טשרנוף
רב כ"ץ


הלכות ברכות

רב לרנר


שנה ב'
חיי משפחה

גב' ברופסקי


שנה ב'
עין יעקב

גב' מושקוביץ
כניסה לארץ בתנ"ך

גב' אלסנט


הלכה לדורותיה

אבן העזר


פרקי אורח חיים


סוגיות במפרשי רש"י

גב' מושקוביץ


שנה ב'
סוגיות יסוד בהלכות
קריאת שמע ותפילה

רב אמת

הודעות ( ,)12:40-1:00ארוחת צהריים ,הפסקה עד 3:30

1:001:30
1:303:15

גב' ברמן


השומר אחי אנכי
גב' גלרנטר

ספר במדבר
גב' מושקוביץ

שנה ב'
הלכות שבת

גב' אלסנט

 10:4012:40


הפטרות

גב' ברמן

גב' איזקסון


סוגיות בתנ"ך על פי
מחשבתו של
הרב סולוביצ`יק

גב' ברופסקי


הפטרות

בית
מדרש
+
שיעור

גב' איזקסון

רב אמת ,רב ברונשטין ,רב
ברזון/ד"ר שייק,
רב טשרנוף ,רב לרנר

חבורה בגמרא כתובות

ד"ר שייק
(בחירה )

מסילת ישרים
גב' כ"ץ
(בחירה)

שנה ב'
תנ"ך כנתינתה מסיני:
השלב הבא

רב טברסקי

נושאים במחשבת הרב
אהרן ליכטנשטיין
רב גולדברג
(בחירה)

שנה ב'
דרך חיים

רב ברזון

:1:15-215
שיעור מחנכת

תוכנית חסד
וחופשי
(עד )8:30

שיחות מוסר –
רב חיים שמואלביץ

רב ברזון

(בחירה)

שנה ב'
דרכים בעבודת השם -הרב
(קוק) ,הרב (סולוביציק)
והרבי (מלובביץ)

רב ברונשטין

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

רב אמת ,רב כ"ץ

3:30-4:30
(ללא בית מדרש)
נתיבות בעבודת ה'

רב אמת ,רב כ"ץ

גמרא ברכות

3:30 - 5:30

בין אדם ליוצרו

תוכנית
חסד
וחופשי
(עד )8:15

גמרא ברכות



בית מדרש
+
שיעור



גמרא ברכות


רב אבל

שיבת ציון

גב' ווקסטוק


תנ"ך כנתינתה מסיני

רב טברסקי


האשה והמצוות

רב לרנר

גב' איזקסון

הרמב"ם :יסודות
במחשבה והשקפה

רב הורן


עומק הפשט בפרשת
השבוע

רב טברסקי


תולדות השואה

רב טלר


אין שאלות חדשות :מבוא
לפילוסופיה היהודית בימי
הביניים

רב פינקלמן


רב אמת ,רב כ"ץ


בין אדם ליוצרו

רב אבל

3:30-4:25
(ללא בית מדרש)
אגרות והקדמות



שיבת ציון

גב' ווקסטוק

רב אבל


תנ"ך כנתינתה מסיני



גדולי החסידות ותורתם

רב וייסברג

רב טברסקי

דרכי התחדשות בחוויה
היהודית

רב לרנר




האשה והמצוות

גב' מושקוביץ


המדינה והמלוכה :עניינים
מודרנים באספקלרית
התנ"ך

רב שרייגר

ספר נתיבות שלום

רב קניגסברג

4:40-5:40
(ללא בית מדרש)
בין מדר ש למקרא:
הסתכלות של חז"ל באישי
התנ"ך

רב הורן


מעמקי הלב

רב טברסקי


עשרת הדברות – להבין
ולהפנים

רב טלר

4:35-5:30
(ללא בית מדרש)
ארץ ישראל בהשקפה

רב אבל


כתבי הרב קוק

רב וייסברג


מכתב מאליהו

גב' מושקוביץ


בני בליעל בתנ"ך

רב שרייגר



בעיות הלכתיות בחברה
הישראלית

רב כ"ץ


אגדות חז"ל

רב פינקלמן


להיות יהודי בעולם
המודרני

רב קניגסברג


שנה ב
מידות ומודעות

גב' איזקסון

עולם המהר"ל

רב אבל


5:40 - 6:40

ספר החינוך
רב אמת

5:50-7:00

שיעור כללי

עולם המהר"ל

שיעור אורח





שנה ב
שפת אמת

ספר החינוך
רב אמת

רב וייסברג



שיעור

רב אבל

סוגיות פילוסופיות על פי
המקרא



סוגיות פילוסופיות על פי
המקרא

גב' ווקסטוק

גב' ווקסטוק




לחשוב מחשבות

לחשוב מחשבות

רב טברסקי

רב טברסקי




בעיות הלכתיות בתנ"ך

בעיות הלכתיות בתנ"ך

רב לרנר

רב לרנר

6:40-8:00

ארוחת ערב

ארוחת ערב

ארוחת ערב

ארוחת ערב

ארוחת ערב

8:00-9:45

שיחה ופרשת השבוע

חופשי

בית מדרש עם הדרכה

8:15

בית מדרש עם הדרכה

בית מדרש

9:45-11:15
(בחירה)

רב לרנר



בקיאות בנביא




חוגים

בקיאות בנביא


גמרא כתובות

גמרא כתובות

שיחה

"משמר"

