מכללת מבשרת ירושלים
תוכנית יומית  -סתיו תש"פ

 8:3010:30

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

הלכות שבת
רב אבל ,רב אמת ,רב
ברונשטין ,רב ברזון/ד"ר
שייק ,רב גולדברג,
רב לרנר

פרשנות המקרא
גב' איזקסון

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

הפטרות
גב' ברמן

השומר אחי אנכי
גב' גלרנטר

נבואה לדורות
גב' מאייר

שנה ב'
הלכות כשרות
רב לרנר

הלכות שבת
רב אבל ,רב אמת ,רב
ברונשטין ,רב ברזון/ד"ר
שייק ,רב גולדברג,
רב לרנר

פרשנות המקרא
גב' איזקסון

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

הפטרות
גב' ברמן

השומר אחי אנכי
גב' גלרנטר

נבואה לדורות
גב' מאייר

שנה ב'
הלכות כשרות
רב לרנר

הלכות שבת
רב אבל ,רב אמת ,רב
ברונשטין ,רב ברזון/ד"ר
שייק ,רב גולדברג,
רב לרנר

כניסה לארץ בתנ"ך
גב' אלסנט

הלכה לדורותיה
רב ברונשטין

אבן העזר
רב ברזון/ד"ר שייק

ערכים והלכה ):(1
עם ישראל וארץ ישראל
רב גולדברג

פרקי אורח חיים
רב לרנר

סוגיות במפרשי רש"י
גב' מושקוביץ

שנה ב'
סוגיות יסוד בהלכות
קריאת שמע ותפילה
רב אמת

נשים בתנ"ך
גב' איזקסון

נשים בהלכה
גב' ביטר

והלכת בדרכיו :מושגים
בחיי הנביאים
גב' גלרנטר

"תורה מסיני"
רב כ"ץ

הלכות ברכות
רב לרנר

קדושים תהיו
גב' מאייר

שנה ב'
חיי משפחה
גב' ברופסקי

כניסה לארץ בתנ"ך
גב' אלסנט

הלכה לדורותיה
רב ברונשטין

אבן העזר
רב ברזון/ד"ר שייק

ערכים והלכה ):(1
עם ישראל וארץ ישראל
רב גולדברג

פרקי אורח חיים
רב לרנר

סוגיות במפרשי רש"י
גב' מושקוביץ

שנה ב'
ספר יחזקאל
גב' ברמן

נשים בתנ"ך
גב' איזקסון

נשים בהלכה
גב' ביטר

והלכת בדרכיו :מושגים
בחיי הנביאים
גב' גלרנטר

"תורה מסיני"
רב כ"ץ

הלכות ברכות
רב לרנר

קדושים תהיו
גב' מאייר

שנה ב'
חיי משפחה
גב' ברופסקי

בית
מדרש
+
שיעור


שנה ב'
עין יעקב
גב' מושקוביץ

10:40
-12:40
בית
מדרש
+
שיעור

כניסה לארץ בתנ"ך
גב' אלסנט

הלכה לדורותיה
רב ברונשטין

אבן העזר
רב ברזון/ד"ר שייק

ערכים והלכה ):(1
עם ישראל וארץ ישראל
רב גולדברג

פרקי אורח חיים
רב לרנר

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


שנה ב'
ספר תהלים
גב' אלסנט


שנה ב'
עין יעקב
גב' מושקוביץ

שנה ב'
שו"תים מהמאה העשרים
ואחד
רב ברונשטין

שיחות מוסר –
רב חיים שמואלביץ
רב ברזון
)בחירה(

שנה ב'
חמש דרשות
רב כ"ץ

שנה ב'
מסילת ישרים
רב ברזון

שנה ב'
חבורה בגמרא כתובות
ד"ר שייק

1:15-2:15
שיעור מחנכת

שנה ב'
פרקי אבות
גב' גלרנטר

תוכנית חסד
וחופשי
)עד (8:15

שנה ב'
נושאים במחשבת הרב
אהרן ליכטנשטיין
רב גולדברג

