מערכת השעות מדרשת גמזו לטובה לשנת תש"פ

בס"ד

תאריך
כ"ח
1
תשרי

27.10.19

 2ה' חשון 3.11.19
י"ב
3
חשון
י"ט
4
חשון
כ"ו
5
חשון

פרשת שבוע
נח
לך לך

10.11.19

וירא

17.11.19

חיי שרה

24.11.19

תולדות

נושא
מאה שנות סכסוך
יהודי-ערבי
מאה שנות סכסוך
יהודי-ערבי
מאה שנות סכסוך
יהודי-ערבי
מאה שנות סכסוך
יהודי-ערבי
מאה שנות סכסוך
יהודי-ערבי
מאה שנות סכסוך
יהודי-ערבי
סוגיות
בתולדות הציונות

מרצה

נושא

מרצה

ד"ר יוסי לונדין

להתחיל מבראשית

הרב אסף טבצ'ניק

ד"ר יוסי לונדין

להתחיל מבראשית

הרב אסף טבצ'ניק

ד"ר יוסי לונדין

להתחיל מבראשית

הרב אסף טבצ'ניק

ד"ר יוסי לונדין

להתחיל מבראשית

הרב אסף טבצ'ניק

12-09-19

נושא
אגדה לחיים -
"למטר השמים תשתה מים"

אגדה לחיים -
"למטר השמים תשתה מים"

אגדה לחיים -
"למטר השמים תשתה מים"

אגדה לחיים -
"למטר השמים תשתה מים"

מרצה
גב' שרית ברונר
גב' שרית ברונר
גב' שרית ברונר
גב' שרית ברונר

ד"ר יוסי לונדין

להתחיל מבראשית

הרב אסף טבצ'ניק

עצמות החפץ של
היות טוב לכל

גב' חגית שיין

ד"ר יוסי לונדין

להתחיל מבראשית

הרב אסף טבצ'ניק

כוחה של המשכיות

גב' חגית שיין

מר אוריאל פיינרמן

להתחיל מבראשית

הרב אסף טבצ'ניק

נס גדול היה פה

גב' חגית שיין

15.12.19

וישב

חנוכה

הרב אפרים זיק

להתחיל מבראשית

הרב אסף טבצ'ניק

22.12.19

מקץ

חנוכה

הרב אפרים זיק

להתחיל מבראשית

הרב אסף טבצ'ניק

א' טבת 29.12.19

ויגש

חופשת

 6ג' כסלו 1.12.19

ויצא

 7י' כסלו 8.12.19

וישלח

י"ז
8
כסלו
כ"ד
9
כסלו

 10ח' טבת 5.1.20
ט"ו
11
טבת
כ"ב
12
טבת
כ"ט
13
טבת

12.1.20

שמות

19.1.20

וארא

26.1.20

בא

 14ז' שבט 2.2.20
י"ד
15
שבט

ויחי

9.2.20

בשלח
יתרו

נושאים במדרש
והשתקפותם בספרות
נושאים במדרש
והשתקפותם בספרות
נושאים במדרש
והשתקפותם בספרות
נושאים במדרש
והשתקפותם בספרות
נושאים במדרש
והשתקפותם בספרות
נושאים במדרש
והשתקפותם בספרות

במה מדליקין?
על הפצת האור
במה מדליקין?
על הפצת האור

הרב ישי ליסנר
הרב ישי ליסנר

חנוכה
גב' מירב ראובינוף

להתחיל מבראשית

גב' מירב ראובינוף

ְמלָכֹות בתנ"ך

גב' מלכה קינסט

גב' מירב ראובינוף

ְמלָכֹות בתנ"ך

גב' מלכה קינסט

גב' מירב ראובינוף

סוגיות
בתולדות הציונות

גב' מירב ראובינוף

ְמלָכֹות בתנ"ך

גב' מלכה קינסט

גב' מירב ראובינוף

ְמלָכֹות בתנ"ך

גב' מלכה קינסט

1/2

הרב אסף טבצ'ניק

מר אוריאל פיינרמן

על אברהם סוצקובר -
ניצול שואה מפי נכדתו
אגדה לחיים " -שקר החן
והבל היופי  -האמנם?"
אגדה לחיים " -שקר החן
והבל היופי  -האמנם?"
אגדה לחיים " -שקר החן
והבל היופי  -האמנם?"
אגדה לחיים " -שקר החן
והבל היופי  -האמנם?"
כלים לשינוי
בחשיבה ובמציאות

גב' הדס קלדרון
גב' שרית ברונר
גב' שרית ברונר
גב' שרית ברונר
גב' שרית ברונר
גב' תמימה עדי
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בס"ד

תאריך
כ"א
16
שבט
כ"ח
17
שבט

פרשת שבוע

16.2.20

משפטים

23.2.20

תרומה

 18ה' אדר 1.3.20

תצוה

 19י"ב אדר 8.3.20

כי תשא

י"ט
20
אדר

נושא
נושאים במדרש
והשתקפותם בספרות
נושאים במדרש
והשתקפותם בספרות
נושאים במדרש
והשתקפותם בספרות
סוגיות
בתולדות הציונות

מרצה
גב' מירב ראובינוף
גב' מירב ראובינוף
גב' מירב ראובינוף
מר אוריאל פיינרמן

נושא
סוגיות
בתולדות הציונות
סוגיות
בתולדות הציונות
ְמלָכֹות בתנ"ך

מרצה
מר אוריאל פיינרמן
מר אוריאל פיינרמן
גב' מלכה קינסט

"ותלבש אסתר מלכות" הרב אסף טבצ'ניק

15.3.20

ויקהל
פקודי

פסח

הרב אפרים זיק

"פסח מצה ומרור"

הרב אסף טבצ'ניק

 21כ"ו אדר 22.3.20

ויקרא

פסח

הרב אפרים זיק

סוגיות
בתולדות הציונות

מר אוריאל פיינרמן

ד' ניסן-
כ"ה

29.3-19.4

צו

חופשת

 22ב' אייר 26.4.20

אחרי מות
קדושים

מגילת רות

 23ט' אייר 3.5.20

אמור

מגילת רות

גב' גילה שנייוייס

ט"ז
24
אייר

10.5.20

בהר
בחוקותי

מגילת רות

גב' גילה שנייוייס

כ"ג
25
אייר

17.5.20

במדבר

מגילת רות

גב' גילה שנייוייס

 26א' סיון

24.5.20

נשא

מגילת רות

גב' גילה שנייוייס

 27ח' סיון

31.5.20

בהעלותך

מגילת רות

גב' גילה שנייוייס

"לחיי הספינות
שבדרך"

גב' סגולה זמירי

דרך עטו של נתן אלתרמן

 28ט"ו סיון 7.6.20

שלח

 29כ"ב סיון 14.6.20

קרח

מלכים ונביאים

21.6.20

חקת

מלכים ונביאים

כ"ט
30
סיון

נושא
כלים לשינוי
בחשיבה ובמציאות
כלים לשינוי
בחשיבה ובמציאות
כלים לשינוי
בחשיבה ובמציאות
כלים לשינוי
בחשיבה ובמציאות
ויאמינו בה' -
על אמונה וביטחון
ויאמינו בה' -
על אמונה וביטחון

מרצה
גב' תמימה עדי
גב' תמימה עדי
גב' תמימה עדי
גב' תמימה עדי
הרב ישי ליסנר
הרב ישי ליסנר

פסח
גב' גילה שנייוייס

מלכים ונביאים

12-09-19

עו"ד וטו"ר
שרה מרקוביץ
עו"ד וטו"ר
שרה מרקוביץ
עו"ד וטו"ר
שרה מרקוביץ

"אשת המאה"
הנשים מאחורי השטרות

" מסע אל העולם
התחתון"
"שבר אל שבר קרב" -
בית הקברות היהודי
בין תש"ח לתשכ"ז
קדושת הכתב
אל מול קדושת א"י
"סָ ְבתָ אּות וסַ בָ אּות"
עכשווית
"סָ ְבתָ אּות וסַ בָ אּות"
עכשווית
"סָ ְבתָ אּות וסַ בָ אּות"
עכשווית
הפתעה
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גב' סגולה זמירי
גב' סגולה זמירי
גב' שרה ברנע
מר רונאל עטיה
גב' הדסה גהלי
גב' הדסה גהלי

איך לתמוך ולשמוח
במדינה חילונית?
שדרוג הציונות בעידן
פוסט-לאומי ואוניברסלי
ל"ג בעומר -במבט חדש
של הציונות הדתית
ירושלים הבנויה כביטוי
לסובלנות ולאחדות בישראל
יחסו של הרב קוק זצ"ל
לחלוצים והחילוניים בדורנו.
האם יתכן שהציונות
היא עוד 'משיחיות שקר'?
מעמדם של אנשים
עם מוגבלות

גב' הדסה גהלי

מעמד הקהילה הלהט"בית

יושלם בהמשך

מצוות כיסוי הראש
לגברים לנשים

הרב ארי שבט
הרב ארי שבט
הרב ארי שבט
הרב ארי שבט
הרב ארי שבט
הרב ארי שבט
עו"ד סמי
ישראל
עו"ד סמי
ישראל
עו"ד סמי
ישראל

