
אני מזמין אותך לקחת חלק ב"שאלה של שיעור". יחודו של שיעור זה בא 
לידי ביטוי במאפיינים הבאים:

הקשות  השאלות  את  לשאול  נעיז  זה  בשיעור   האומץ לשאול 
מלהישאר  נירא  לא  רבים.  דתיים  אנשים  המטרידות     
ללא תשובה, ולא מלענות תשובות מורכבות וחדשניות.     

האישית  היושרה  על  האפשר  ככל  נשמור  זה  בשיעור   היושר לענות 
דחוקה.  תשובה  פני  על  טובה  שאלה  ונעדיף  שלנו,     
נשתדל לייצג נאמנה עמדות שונות, ולקבל האמת ממי     

שאמרּה.    

משתתפי  האמת.  נושא  איני  השיעור,  כמעביר  אני,   ההזמנה לשתף  
השיעור מוזמנים לתרום מידיעותיהם לטובת כולנו,      

ולייצג עמדות אחרות.    

הכוונה מאחורי השיעורים היא לעורר דיון, לקדם ערכים   לשם שמים 
של תורה והלכה מתוך אהבה גדולה ומחויבות מלאה.    

שנת הלימודים תשע"א תהיה השנה הרביעית של השיעור. הוא יתקיים בימי 
שלישי, אחת לשבועיים )בדרך כלל(, בביתי, רחוב נחל נעמן 22 מודיעין, 

משפחת סופר. 

כל שיעור עומד בפני עצמו, כך שניתן להגיע רק לחלק מן השיעורים. 

השנה נעסוק בהלכה ובהתאמתה למאה ה-21. נדון בתגובת פוסקי ההלכה 
והלאומית,  החברתית  במציאות  לשינויים  והטכנולוגיה,  המדע  לחידושי 
ולשינויים בעולם הערכים. נבחן את שיקולי הדעת ואת גבולות הדיון. נברר 
היבטים שונים של התחדשות בהלכה ואת משמעויותיהם. נכיר את ספרות 
ההלכה הנכתבת בדורנו ואת מאפייניה. נשאל למקומם של טעמי המצוות 
בהלכה ולמקומם של טעמי ההלכה. נבחן שאלות הלכתיות אקטואליות 

מזוויות ראייה שונות. 

להתראות,
יוסי סופר

לע”נ אחותי, מיכל ברנובסקי ז”ל

תאריכי המפגשים:

12.10.10 ד’ מרחשוון תשע”א 

26.10.10 י”ח מרחשוון תשע”א 

9.11.10 ב’ כסלו תשע”א 

23.11.10 ט”ז כסלו תשע”א 

21.12.10 י”ד טבת תשע”א 

4 . 1 . 1 1 כ”ח טבת תשע”א 

18.1.11 י”ג שבט תשע”א 

1 . 2 . 1 1 כ”ז שבט תשע”א 

15.2.11 י”א אדר-א’ תשע”א 

1 . 3 . 1 1 כ”ה אדר-א’ תשע”א 

15.3.11 ט’ אדר-ב’ תשע”א 

29.3.11 כ”ג אדר-ב’ תשע”א 

12.4.11 ח’ ניסן תשע”א 

26/4/11 כ”ב ניסן תשע”א 

17/5/11 י”ג אייר תשע”א 

14/6/11 י”ב סיוון תשע”א 

28/6/11 כ”ו סיוון תשע”א 

בס"ד

שאלה של שיעור

 לפרטים נוספים:
052-3791972
ms66@zahav.net.il
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