משרד החינוך

בגמרא  -קיץ תשע"ז

ימי העיון של ה

ימי העיון של החמ"ד בגמרא ,יתמקדו במסכת בבא בתרא ,המסכת הנלמדת בשנה"ל תשע"ח
 £יום ראשון ,א' תמוז ( )25.6בהיכל שלמה בירושלים £ .יום שלישי ,ג' תמוז ( )27.6במכללת אורות ישראל רחובות.
 £ימי העיון פתוחים לגברים ונשים.
ההשתתפות מוכרת לגמול | דרכי קבלת הגמול יישלחו לנרשמים | להרשמה :נא לשלוח מייל לדוא"לhemed55@gmail.com :
| המעוניינים בגמול נא לציין זאת במייל

יום ראשון א' תמוז תשע"ז ( )25.6.17היכל שלמה ירושלים
9:30

התכנסות ,הרשמה וכיבוד קל

10:45-10:00

הרב אליעזר איגרא  -דיין בבית הדין הרבני הגדול
מיסי קהילה ע"פ ההלכה

11:45-11:00

הרב חיים סבתו,
ראש ישיבת ההסדר ברכת משה מעלה אדומים
דיני נזיקין והלכות שכנים
הרב יעקב שפירא,
ראש ישיבת 'מרכז הרב' ירושלים
קנין ברוחות  -גורל

הרב יובל שרלו,
ראש ישיבת ההסדר 'אורות שאול' ,כפר בתיה
מהי קושיה ,מהו תירוץ ומה עושים איתם
הרב ראם הכהן,
ראש ישיבת ההסדר עתניאל
ניתוח שאלות למדניות בסוגית היזק ראיה

13:45-13:00

הרב ד"ר יהודה ברנדס,
נשיא מכללת הרצוג
מחיצה בחצר – מקרא ,משנה ותלמוד
מנחה וארוחת צהרים
הרב שלמה אישון,
רב מזרח רעננה ,וראש מכון כתר
זכות ההתאגדות והשביתה
הרב יעקב קורצמן,
ר"מ בישיבה התיכונית ברמת גן
הרחקת נזיקין ואיכות הסביבה  -סיכום וההעמקה
באמצעות משפט מבוים

הרב אבי סמוטריץ',
ר"מ בישיבת ההסדר 'ניר' קרית ארבע
יסודות בהלכות שכנים

12:45-12:00

15:15-14:30
16:15-15:30

הרב יהודה זולדן,
מפמ"ר להוראת תלמוד תושבע"פ
כפיה על צדקה ושינוי יעוד של צדקה
הרב ברוך גיגי,
ראש ישיבת ההסדר 'הר עציון' אלון שבות
אדם פורע או אינו פורע חוב בזמנו

יום שלישי ג' תמוז תשע"ז ( )27.6.17מכללת אורות ישראל רחובות
התכנסות ,הרשמה וכיבוד קל

09:30
10:45-10:00

הרב רצון ערוסי,
רבה של קרית אונו ,וראש מכון מש"ה לחקר הרמב"ם,
פתיחת קליניקות רפואיות ומשפטיות ,ומסגרת
לימודית בבית משותף

הרב חיים כץ,
ר"מ בישיבה הגבוהה בית אל
חזקה אין אדם פורע בתוך זמנו

11:45-11:00

הרב בן ציון אלגאזי,
ר"מ בישיבת ההסדר רמת גן וראש מכון צורבא מדרבנן
הגדרת מזיק בהיזק ראיה

הרב אריאל בראלי,
ראש מכון משפט לעם ,שדרות
קנין דברים

12:45-12:00

הרב יהושע ויצמן,
ראש ישיבת ההסדר מעלות
משנת "השותפין" כפתיחה למסכת בבא בתרא

פרופ' יובל סיני,
נשיא מכללת 'אורות ישראל'
"קידרא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא"
ניתוח כלכלי של עקרון משפטי

13:45-13:00
רשתות החינוך

13:45

רשת נעם צביה
הרב שמחה ויסמן
ראש הרשת
עם הרב אושרי רבינוביץ והרב נאור גלעד
מישיבת נעם ירושלים
"סדנא וגמרא חד הוא"
לימוד סוגיה במשותף

מרכז ישיבות בני עקיבא
הרב יעקב רט ,יב"ע נתניה
הרב אבי זונטג ,יב"ע נתיב מאיר,
ירושלים
אהבת תורה – המטרה הגדולה
בצעדים קטנים

רשת אמי"ת
הרב מומי פאלוך ,מוביל תחום
לימודי הקדש ברשת אמי"ת,
עם צוות רמי"ם מישיבת אמי"ת
כפר גנים
קהילת מלמדי גמרא – מיזם
כתיבה וחשיבה שיתופי

הרב אברהם ליפשיץ  -ראש מינהל החמ"ד  -דברי ברכה
מנחה וארוחת צהרים

15:30-14:45

הגב' מרים רייסלר,
הרב דוד עצמון,
מורה לתלמוד ותושב"ע ,מובילה רוחנית ,אולפנת אמי"ת נגה ,בית שמש
מפ"א להוראת תלמוד ותושבע"פ
כלים ושבירת כלים (על פי סוגיות צדקה)
"בית שער לחצר"  -שאלות של בטחון ומוסר

16:30-15:45

הרב יהושע שפירא ,ראש ישיבת ההסדר רמת גן
רבי עקיבא וטרונורופוס [אגדה]

