
        שירה-שלח  ב( פרשת  )עיצוב זמני        ב"ה          

 השבוע?   במתיבתאמה למדנו      

 

 הספק  נושא 

 חסידות בוקר 

בריש גלי, דרכו של הרבי הריי'צ בהפצת החסידות, ההבדלים בין הבעש''ט,  -י' שבטשיחת  •
 יחד  וכיצד הרבי הריי''צ מחבר את דרכו של הבעש''ט ואדמו''ז –המגיד, אדמו''ז 

 שיחה לי' שבט )לימוד חברותות(   •

 תמעובד שיחת בשלח  •

שנים  - גמרא עיונא 
 אוחזין 

אין אדם חוטא ולא לו, המקרה עם הרועה והדיון כיצד    -ההוא רעיא –מתיב מר זוטרא  •
  תוס' ועבודה  2לפסוק במקרה זה האם לדמות לרבי חייא קמייתא או לא. + 

 ברכות  - גמרא גרסא 
זכינו לשיעור מיוחד מאת הר' יוסף יצחק רחמים בעניין כיצד קוראים קריאת שמע מחלוקת ב''ש וב''ה 

 בביאור הפסוק ''בשכבך ובקומך'' 

 חת''ת רמב''ם 
 ת. ולימוד חת''ת ויום יום עם שאלות מכוונ 

 

 שירה -לפרשת בשלח שיחות מעובדות  3  פ''ש 

 מספר הלכות בהקשר לטו בשבט   דיני שבת+ ענייני לט מלאכות + הלכה  

 ד כולל עבודה - פרק ו' הכונס צאן לדיר משניות א בבא קמא   משנה 

 ד,ה,ו,ז כולל עבודה )דיני אונאה( פרק ד' משניות  משנה בבא מציעא  

 לא התקיים שיעור השבוע  משנה בבא בתרא  

 י  -פרקים ה  -ביאבנ 2ן מס' עי יתקיים מבחביום רבי מלכים ב'   - נביא 

 גאולה ומשיח 
 ר'בי י'שראל ב'על ש'ם טוב. ר'בי ש'מעון ב'ן י'וחאי .  "בריש" גלי. -גאומ"ש: ביד רמה

ר'בי י'וסף ב'ן ש'לום )ש'טערנא(  עסק בהפצת  ע״י לימוד פנימיות התורה ייצאו מהגלות הרחמים.
 סיפורים על הרבי.  הפעלת דוכנים. המעיינות והחינוך. 

   לא התקיים שיעור, במקום זה למדנו ענייני הכנה לי' שבט  בדרך תמים.  

 י' שבט  
של הרבי   גאומ''ש+סיפור+מכתב+וידיאו לימוד יומי הכנה לי' שבט , כל יום דף עשיר בתוכן, שיחה+

 עם שאלות. שלל קטעי ווידאו על מופתים מדהימים מהרבי. ועוד'  

 

הקשבה ולמידה  תפילה
 כראוי 

הנהגה ויר''ש  
 )משמעת וד''א(  

עבודות  
 ו/ש''ב 

 חיסורים   איחורים  מוכנות לשיעורים ציוד 

        

 הודעות: 

 זכינו לארח את כיתה ז' בכיתתנו וללמוד בצוותא   .1

  הסתיים. בצע תורה מ .2

 הסתיים   –מבצע הכנה לי' שבט  .3

לי' שבט הסתיימו ביום שיא מיוחד וקדוש, מסדר כללי עם ניגוני נשמה, לימוד  ההכנותהכנה לי' שבט בכל הת''ת:מבצע  .4

 מיוחד עם שתיה ומזונות, הפעלת דוכן כתיבה לרבי, לימוד והתוועדות מיוחדת עם כיבוד מיוחד ומשפיע מיוחד. 

 שנה לנשיאות.  72נערכה הגרלה בין כל מקבלי ההחלטות בסימן  .5

 אין בכוונתי לרדוף אחר הגשת המטלה.   יום חמישי יא שבט.  -ראתאריך הגשה של הערכה חלופית בגמ .6

תלמיד המעוניין לשפר נתונים לתעודה עליו לגשת עם המבחן/המשימה אותה רוצה לשפר ואתן לו  6-בהמשך ל .7

הנתונים בתעודה משקפים את הציונים, תפקוד, ביצוע והגשת משימות בכל המקצועות כולל     לשפר. הבהרה:דרך 

 ירת הזמנים בבוקר) איחורים חיסורים( ובמהלך היום, תפילה בזמנה. חת''ת, שמ

 !   חובה ללמוד בכל יום מינימום חצי שעה גמרא לעיונא כהכנה למבחן ועדיף לא לבד .8


