"מורנו" להחזיר עטרה ליושנה
סמיכה לרבנות ללא היתר הוראה
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ברוכים הבאים!
א .המטרה
התוכנית נועדה לאוהבי התורה הרבים ,ברחבי העולם היהודי ,המעוניינים לקבוע עתים קבועים ללימוד מעמיק
ולקבלת ידע רחב ומעשי בנושאים שונים בהלכה ,ובסופם לזכות לתואר "מורנו".
בשבע שנות התוכנית ילמדו בעיון הלכות שבת ,הלכות טהרת המשפחה ומקוואות ,הלכות איסור והיתר והלכות
שמחות.
התוכנית מבוססת על השקעה של שעת לימוד ביום בדפי מקורות מפורטים ,ושיעור (אודותיו יפורט להלן).
לרשות הלומדים תועמד אפשרות להתכתבות ולקבלת מענה לשאלות המתעוררות בזמן הלימוד.
עם סיום כל נושא יוצע ללומדים מבחן.
בתוך דפי המקורות שזורות הפניות ל"הרחבות" ,המוסיפות עיון ונופך לסוגיה הבסיסית .בסופו של כל שיעור מצוינים
הסעיפים בשו"ע להם השיעור סיפק רקע המאפשר ללמוד בנקל את השולחן ערוך ונושאי הכלים לעומקם.
תוכנית ה"לימוד לשמה" מוצעת כשירות לציבור ,ללא עלות (תרומה תתקבל בברכה).
עלות קורס ( 60שעות) במסגרת 'גמול השתלמות' (ב'אופק חדש') – .₪ 30
שכ"ל חודשי ללימודי תעודה (לאחר מבחנים) – .₪ 50
שכ"ל חודשי במסגרת שנת שבתון – .₪ 360
 לפרטים נא לפנות למזכירות ארץ חמדה.

ב .לימוד לפרט ולכלל!
מניסיונם של רבים ומטבע העולם ,קשה לאדם הלומד לבדו להתמיד בלימוד .על מנת לסייע ללומדים ,אנו מעודדים
את הקמתן של קבוצות לימוד .מתכונת הלימוד בנויה על הלימוד העצמאי (לבד או בחברותא) במשך השבוע ,ומפגש
שבועי ,הכולל שיעור מסכם ומעמיק.
 אני מעונין להשתתף בקבוצת לימוד באזור מגורי .נשמח לסייע ככל הניתן בהקמת קבוצת לימוד.

ג .מבנה תוכנית הלימוד
דפי הלימוד ,מן המקורות ואל ההלכה למעשה – דפי הלימוד מכילים את המקורות במלואם ,החל מהגמרות ,דרך
הראשונים ועד לתשובות פוסקי הדורות האחרונים ,כולל דורנו אנו ,תוך ליווי עיוני והלכתי ,המסייעים ללומד לנווט
בין המקורות ,להבין מהי הסוגיה וכיצד התפתחה .סיכומי ביניים מחכים ללומד בסיום כל פרק ,וסיכום נוסף ניתן
בסופה של כל יחידה .בדרך זו היסודות לפסיקת ההלכה יהיו מונחים בכיסו של הלומד כמין חומר.
 לקבלת דפי הלימוד גם כקובץ .word
הרחבות עיוניות – מפנות את הלומד לראשונים ופוסקים נוספים ,המוסיפים נופך עיוני מעבר לתוכנית הבסיסית,
ומקנים ידע והעמקה בסוגיה.
 ההרחבות יסומנו עם הסימנית הזו ובצבע הזה
לימוד למבחני הרבנות הראשית – כל יחידת לימוד מהווה רקע עיוני ולימודי ,המאפשרים ללומדים להיכנס בנקל
לפסיקת השו"ע ונושאי הכלים .בסופה של כל יחידה ניתנת הפניה לסעיפים בהם עסקה היחידה.

הכוונה ללימוד למבחן הרבנות
תסומן כך ובצבע הזה

להתחלת הלימוד בתוכנית 'מורנו'
לפרטים נוספים:
הרב בצלאל דניאל mailto:ravbetzalel@eretzhemdah.org / 054-2111993 -

