בית נֹוערמדרש
תוכנית השיעורים

״כי לקח טוב נתתי לכם״
כל מה שצריך בחינוך

ישיבת בני עקיבא נר תמיד
 -תשע"ט -

חבורת

בס"ד

ִה ֵּנה יָ ִמים ָּב ִאים נְ ֻאם ֲאדֹנָ י יְ הוִ ה וְ ִה ְש ַׁל ְח ִּתי ָר ָעב ָּב ָא ֶרץ ֹלא ָר ָעב
שמ ַֹע ֵאת ִּד ְב ֵרי יְ הוָ ה.
ַל ֶּל ֶחם וְ ֹלא ָצ ָמא ַל ַּמיִ ם ִּכי ִאם ִל ְ ׁ
כמה מופלא לראות בישיבה שלנו חבורות של תלמידים שמתקבצים יחד
ללמד תורה מתוך בחירה ורצון.
משעות הבוקר המוקדמות עוד לפני התפילה ,ולאורך היום ניתן לראות
אותם בכל פינה בבית המדרש.
גמרא ,הלכה ,מסילת ישירם ,רמב"ם ,חסידות ,תנ"ך ועוד..
חבורות לימוד אלו של 'בית מדרש נוער' מחזקות את הקשר של התלמיד
עם התורה ועם עבודת ה' ותורמות לאווירה קדושה ומרוממת שקיימת
בישיבה.
בשנה זו בע"ה אנו מחזקים את בית מדרש נוער גם בהוספת חבורות
לימוד חדשות ,וגם בהוספת תלמידים לכל חבורה כפי שניתן לראות
בחוברת זו.
השאלה שצריכה להישאל בישיבה בכל עבר היא " מה החבורה שלך?...
זאת לא שאלה של האם להיות שייך לבית מדרש נוער ,אלא שאלה של
היכן בבית מדרש נוער...
יישר כוח גדול לכל המלמדים והלומדים ,ויישר כוח מיוחד ליוסי טורצקי
שמנצח על כל הפרויקט הנפלא.
שנזכה בע"ה כולנו יחד להגדיל תורה ולהאדיר
ולהרבות בכבוד שמים.
בברכת התורה
איתמר

מסילת ישרים
לפני שחרית

לימוד ספר המוסר "מסילת ישירים" לרמח"ל.
עם הרב איתמר ליברמן ראש הישיבה (תיכון)
והרב סיני ריינר (חטיבה)

חבורת
חבורת

התנ״ך היומי
אחרי שחרית

לימוד פרק תנ״ך יומי.
עם הרב שלמה שוב ודניאל גיאת

חבורת

פניני הלכה
אחרי שחרית

לימוד על הלכות למעשה מספריו של הרב אליעזר מלמד.
עם הרב ישראל לוי ,הרב יואל פרידמן ,הרב סיני ריינר

חבורת
חבורת

הרמב״ם היומי
לתיכון אחרי שחרית
לחטיבה לאחר ארוחת צהריים.
לימוד פרק הרמב״ם היומי.
עם הרב שמעון ג׳אן

חבורת

הסוגיה היומית
אחרי שחרית

לימוד וסיום מסכת מגילה.
עם ראש הישיבה הרב איתמר ליברמן

חבורת
חבורת

צמאה
אחרי שחרית
לימוד משניות (כיתות ח').
עם הרב מרדכי קטן

חבורת
חבורת

בשעריו בתודה
אחרי שחרית

לימוד ספר של הרב שלום ארוש בשעריו בתודה.
עם הרב משה יאסי והרב גיורא באבאי

חבורת
חבורת

עמוד יומי
בוצר
לימוד גמרא בקיאות במסכת הנלמדת בישיבה קידושין.
עם הרב רוני דינר

חבורת
חבורת

לב בשר ברסלב
בוצר

לימוד מתורתו של רבי נחמן מברסלב.
עם הרב אביעד דרף ואורון באיסה

חבורת
חבורת

נתיבות שלום
אחרי ארוחת צהרים

לימוד חסידי על סדר פרשות השבוע (תיכון).
עם יוסי טורצקי

