כ"ו תמוז תשע"ב

בית מדרש ישיבתי
 מודיעיןחברי וידידי בית המדרש הישיבתי שלום וברכה,
אנו יוצאים במבצע גיוס תרומות לבית המדרש הישיבתי.
מטרותינו היא להרחיב את הלימוד בבית המדרש:
 הזמנת רבנים אורחים  -רמי"ם וראשי ישיבות הסדר לבית המדרש פתיחת תכניות לימוד חדשות ויום לימוד נוסף בשבוע פרסום בית המדרש ,התכניות והאירועים העסקת רכז ליצירת קשר עם בוגרי ישיבות במודיעין עובד שיסייע בארגון בית המדרש ,סדר וניקיון  -ליצירת סביבה נעימה יותר ללימוד -כיבוד ושתיה לטובת הלומדים

אנו מעוניים לקבל תרומה בהוראת קבע בסכום של  50ש"ח לחודש (או יותר)  -זו כמובן
אינה חובה ,אך תסייע לנו להרחיב את בית המדרש.
חשיבות מיוחדת לחתימה על הוראת קבע בזמן הקרוב כיוון שהגענו להסכם עם קרן חיצונית
לקבל תמיכה של שקל מול שקל שנגייס אנחנו .בנוסף לכך תמיכה של העירייה וגופים אחרים
גם היא תלויה לעיתים במה שנגייס אנחנו.
לתרומה חדשה בהוראת קבע או הגדלת תרומה קיימת או לתרומה חד פעמית בכרטיס אשראי
אנא השב למייל זה והשאר שם ומספר טלפון
(לא לשלוח מספר כרטיס במייל) ואנו נחזור אליך.
בברכה,
אלצפן ודוד ,גבאי בית המדרש הישיבתי מודיעין

כ"ו תמוז תשע"ב

בית מדרש ישיבתי
מודיעין

השבוע
בבית
המדרש
גמרא עיון  -הרב אליעזר שנוולד
העמוד השבועי :ביצה דף כ עמוד א
לימוד בחברותות ושיעור (רב
מחליף)
מלאכות שבת  -הרב דוד לאו
לימוד בחברותות ושיעור בנושא
אמירה לנכרי  -המשך
אמונה  -אבי פלץ
לימוד בחבורה  -נמשיך בלימוד
המהר"ל יציאת מצרים  -פסח
מצרים.

הודעות

זמני הלימוד
 - 20:30סדר לימוד
בחברותות
 - 21:30שיעורים
 - 22:30תפילת
ערבית

בשבוע
שעבר

גמרא עיון  -הרב אליעזר שנוולד
למדנו בחברותות את העמוד
השבועי :ביצה דף יט עמוד ב
ושמענו שיעור של הרב אפשטיין
בנושא "בל תאחר" ,על הדעות
השונות במצבת הבאת קרבן
שהתחייב ומצוות בת תאחר ועל
ההשלכות בזמננו לעניין בל תאחר
בצדקה.
מלאכות שבת  -הרב דוד לאו
לימוד בחברותות ושיעור בנושא
אמירה לנכרי

אמונה  -אבי פלץ
המשכנו בלימוד המהר"ל על פסח
מצרים :הדם שעל מזוזות
והמשקוף ,אגודת אזוב והסף,
הבדל בין ציווי הקב"ה לדברי משה,
בנין אב לכל לקיחות שבתורה שיהיו
באגודה ,וכל קבלת דם  -בכלי

בית המדרש הישיבתי פועל בכל יום שני ,בשעות  ,22:30 - 20:30בישיבה התיכונית רח' ראובן  ,4קומה
תחתונה .אתר בית המדרשwww.betmidrash.org :

