
22-09-21
ב" מערכת השעות מדרשת גמזו לטובה לשנת תשפ   ד"בס

מרצהנושאמרצהנושאמרצהנושאשבוע.  פר

נחז תשרי" כ13.10.21
תעלומות בהיסטוריה 

היהודית
ניק'הרב אסף טבצתפילהמר אוריאל פיינרמן

- חג הסוכות 

של ארץ ישראל' מיקרו'ה
הרב ארי שבט

לך לךמרחשון'  ד210.10.21
תעלומות בהיסטוריה 

היהודית
ניק'הרב אסף טבצתפילהמר אוריאל פיינרמן

כיצד להמשיך את התשובה  

?לכל החיים 
הרב ארי שבט

317.10.21
א " י

מרחשון
וירא

תעלומות בהיסטוריה 

היהודית
ניק'הרב אסף טבצתפילהמר אוריאל פיינרמן

כיצד להמשיך את התשובה  

?לכל החיים 
הרב ארי שבט

424.10.21
ח " י

מרחשון
חיי שרה

תעלומות בהיסטוריה 

היהודית
שרית ברונר' גבעל השמיטהניק'הרב אסף טבצתפילהמר אוריאל פיינרמן

531.10.21
ה " כ

מרחשון
תולדות

תעלומות בהיסטוריה 

היהודית
שרית ברונר' גבקשר משפחתיניק'הרב אסף טבצתפילהמר אוריאל פיינרמן

ויצאכסלו'  ג67.11.21
תעלומות בהיסטוריה 

היהודית
שרית ברונר' גבקשר משפחתיניק'הרב אסף טבצתפילהמר אוריאל פיינרמן

וישלחכסלו'  י714.11.21
תעלומות בהיסטוריה 

היהודית
שרית ברונר' גבקשר משפחתיניק'הרב אסף טבצתפילהמר אוריאל פיינרמן

שרית ברונר' גבלקראת חנוכהניק'הרב אסף טבצתפילההרב ישי ליסנרמאורות החנוכהוישבז כסלו" י821.11.21

מקץכסלוד "כ928.11.21
תעלומות בהיסטוריה 

היהודית
לקראת חנוכהניק'הרב אסף טבצתפילהמר אוריאל פיינרמן

הרב שניאור 

אשכנזי

ויגשטבת' א5.12.21 

ניק'הרב אסף טבצתפילהר יוסי אבנרי"דעיונים בספר שופטיםויחיטבת'  ח1012.12.21
מצוות מיוחדות

רעיון והלכה
יעל יצחקי' גב

סוגיות בספר שמותר יוסי אבנרי"דעיונים בספר שופטיםשמותו טבת" ט1119.12.21
ר תמר "ד

כהן-יהודה

מצוות מיוחדות

רעיון והלכה
יעל יצחקי' גב

סוגיות בספר שמותר יוסי אבנרי"דעיונים בספר שופטיםואראב טבת" כ1226.12.21
ר תמר "ד

כהן-יהודה

מצוות מיוחדות

רעיון והלכה
יעל יצחקי' גב

סוגיות בספר שמותר יוסי אבנרי"דעיונים בספר שופטיםבאט טבת" כ132.1.22
ר תמר "ד

כהן-יהודה

מצוות מיוחדות

רעיון והלכה
יעל יצחקי' גב

סוגיות בספר שמותר יוסי אבנרי"דעיונים בספר שופטיםבשלחשבט'  ז149.1.22
ר תמר "ד

כהן-יהודה

מצוות מיוחדות

רעיון והלכה
יעל יצחקי' גב

סוגיות בספר שמותר יוסי אבנרי"דעיונים בספר שופטיםיתרוד שבט" י1516.1.22
ר תמר "ד

כהן-יהודה

מצוות מיוחדות

רעיון והלכה
יעל יצחקי' גב

משפטיםא שבט" כ1623.1.22
מלכים ונביאים 

.בספר מלכים

ד "ר ועו"טו

שרה מרקוביץ
סוגיות בספר שמות

ר תמר "ד

כהן-יהודה

פסיקת הלכה

בעידן המודרני
הרב חנן שוקרון

תרומהח שבט" כ1730.1.22
מלכים ונביאים 

.בספר מלכים

ד "ר ועו"טו

שרה מרקוביץ
סוגיות בספר שמות

ר תמר "ד

כהן-יהודה

פסיקת הלכה

בעידן המודרני
הרב חנן שוקרון

תאריך
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תצוה'אדר א'  ה186.2.22
מלכים ונביאים 

.בספר מלכים

ד "ר ועו"טו

שרה מרקוביץ
סוגיות בספר שמות

ר תמר "ד

כהן-יהודה

פסיקת הלכה

בעידן המודרני
הרב חנן שוקרון

כי תשא'ב אדר א" י1913.2.22
מלכים ונביאים 

.בספר מלכים

ד "ר ועו"טו

שרה מרקוביץ

מעלתה של

תורת ארץ ישראל
יפה זילכה' גב

פסיקת הלכה

בעידן המודרני
הרב חנן שוקרון

ויקהל'ט אדר א"י2020.2.22
מלכים ונביאים 

.בספר מלכים

ד "ר ועו"טו

שרה מרקוביץ

מעלתה של

תורת ארץ ישראל
ייקבע בהמשךייקבע בהמשךיפה זילכה' גב

 פקודי'ו אדר א"  כ2127.2.22
מלכים ונביאים 

.בספר מלכים

ד "ר ועו"טו

שרה מרקוביץ

מעלתה של

תורת ארץ ישראל
ייקבע בהמשךייקבע בהמשךיפה זילכה' גב

ויקרא'אדר ב' ג226.3.22
מלכים ונביאים 

.בספר מלכים

ד "ר ועו"טו

שרה מרקוביץ

מעלתה של

תורת ארץ ישראל
ייקבע בהמשךייקבע בהמשךיפה זילכה' גב

23
13.3.22

שרית ברונר' גבזמנים לששוןמלכה קינסט' גבמשמרת המסורת- ושתי הרב ישי ליסנרמפורים עד פסחצו'אדר ב' י

24
20.3.22

הרב ישי ליסנרמפורים עד פסחשמיני'ז  אדר ב"י
שותפה - בת פרעה 

אנונימית לגאולה
שרית ברונר' גבזמנים לששוןמלכה קינסט' גב

25
27.3.22

לקראת פסחהרב ישי ליסנרמפורים עד פסחתזריע'ד אדר ב"כ
הרב שניאור 

אשכנזי
שרית ברונר' גבזמנים לששון

מצורעג  ניסן"כ-'ב3-24.4.22

גילי סתו' גבלנצח אחיד סמי ישראל"עופסיקת הלכה בחירוםאמורניסן' ל261.5.22
ההשלכות המוסריות

של החיים במדינת ישראל
הרב ארי שבט

אייר' ז278.5.22
בהר

ד סמי ישראל"עופתיחת פה לשטן
-משואה לתקומה 

 קבוצת לעבר הירדן
מלכה קינסט' גב

מדוע מלחמות הן חלק 

?מתהליך הגאולה
הרב ארי שבט

ד  אייר"י2815.5.22
בחוקותי

ייקבע בהמשךייקבע בהמשךד סמי ישראל"עוגורל והגרלות, פיס
עקיבא מתו ' האם תלמידי ר

?כוכבא-במגפה או במרד בר
הרב ארי שבט

במדברא אייר"כ2922.5.22
שמעתי קולות 

מן השמיים
ייקבע בהמשךייקבע בהמשךד סמי ישראל"עו

" -ורוממתנו מכל הלשונות"

הפנים הערכיות של העברית
הרב ארי שבט

הרב ישי ליסנריום ירושליםנשאח אייר"כ3029.5.22
ההרמוניה והמתח : ירושלים

אוניברסלי- לאומי-בין הדתי
הרב ארי שבט
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סעודה לכבוד החג

2/2


