תורתך שעשועי

התורה ,תורת החיים שלנו .יש בה עומק וקדושה.
כדי להתחבר לתורה ומשם לעצמך ולהקב"ה יש צורך להפוך את התורה לתורה שלי.

איך עושים את זה?

תורה מתוך בחירה .תורה של התמדה .תורה של דיבוק חברים.
״ובתורתו יהגה יומם ולילה" .מתוך לימוד עצמאי התורה נהפכת להתורה שלי (לתורה של הלומד):
ישיבת בנ״ע ״לפיד״ מודיעין מציעה לכל תלמיד לקחת תוכנית בקיאות אחת ,שתיים או שלוש.
תוכנית שבוחרים ועם התמדה ודיבוק חברים הופכים את התורה לשעשוע ,ולתורה שלי.

שלושת הנושאים הם שונים ומגוונים ובשפה שונה:

הפנינה היומית

רמב"ם – היד החזקה

הסוגיה היומית

 2הלכות ליום מספריו הנפלאים
של הרב אליעזר מלמד.

מי שרוצה להקיף את כל התורה כולה.

אלפי אנשים בכל רחבי העולם לומדים את
היצירה היהודית השיתופית הגדולה ביותר
שהיא הגמרא :התלמוד בבלי.

לימוד  2הלכות ביום (כולל שבת) לפי
קצב יומי .ההלכות נכתבו בשפה קולחת
עדכנית ובהירה .לכל הלכה יש מבואות
והסבר רעיוני .אחרי  3שנים זוכים להקיף
את כל ההלכות המעשיות שלנו היום.
זמן השקעה יומית 5-10 :דקות ביום.
בע"ה נתחיל ביום רביעי ט״ו באלול,
 ,6/9את הלכות תפילה.
החוברת תימכר במחיר סמלי של .₪ 5

הרמב"ם זכה להקיף את כל התורה כולה ולכנס
את כל ההלכות בספר אחד .ארבעה עשר ספרים
כתב הרמב"ם בכל נושא ונושא בעברית יפה לפני
למעלה מ 800שנה .לימוד של פרק ביום ברמב"ם
במשך  3שנים אפשר להקיף את כל התורה כולה.

בתוכנית :פרסים ,ווצאפ סיכום וסרטונים שנשלחים כל
יום וכן חידות עם פרסים .לכל ספר מחולקת חוברת עם
הסברים וסיכומי הלכות.

זמן השקעה יומית  20 15-דקות.
בע"ה ביום רביעי ז׳ בתשרי 27/9 ,מתחילים סבב חדש.
בישיבה נתחיל ביום שלישי כא' באלול ,12/9 ,את
הלכות מלכים ומלחמותיהם שהוא קובץ ההלכות האחרון
העוסק במלכות ובביאת המשיח.

זמן לימוד משוער 15 :דקות.
נתחיל את מסכת ביצה בע"ה ביום ראשון
י״ט אלול  .10/9,עלות חוברת .₪ 5

בכל התחומים יתקיימו שיעורים
למעוניינים בהפסקות או לפני התפילה.
שם התלמיד_______________ כיתה _____________ אני מעוניין להצטרף ללימוד
פנינה יומית – הלכות תפילה של הרב מלמד 2 .הלכות ליום.
רמב"ם – היד החזקה שכתב הרמב"ם ,לימוד של פרק ליום.
סוגיה יומית – לימוד גמרא ,מסכת ביצה בקצב של דף לשבוע ( 1/3עמוד ליום).

ילכו מחייל אל חייל! באהבה ,שמואל וכל צוות הישיבה.

כל מה שצריך בחינוך

עלות חוברת הלכות מדע .₪ 5

הלכה ,אגדה וחוכמת חיים מרוכזים בדפי הגמרא
על ידי דורות רבים של חכמים .הלימוד הוא בקצב
של דף לשבוע .שליש עמוד ליום .הלימוד מותאם
לשישה ימי לימוד ,ובשבת יום של חזרה .במהלך
השנה עד החופש הגדול נלמד את מסכת ביצה
( 42דפים).
לגמרא הסבר בצד בעברית וכן תוספת של
אקטואליה והלכה מעניינים .במהלך שנה מסיימים
 50דף וזוכים בש"ס/בסטים של ספרים אחרים
לבחירתכם.

