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כולל הדיינות
שעל יד ישיבת ההסדר רמת השרון
לאור סיום 'חושן משפט',
ופתיחת לימוד 'אבן העזר' שנה הבאה,

הכולל גדל ומתרחב

על הכולל

בכולל הדיינות אנו לומדים את סוגיות הגמרא ,בעיון ובהעמקה ,מתוך
דברי הגמרא והראשונים ,ועד לפסק ההלכה כפי שמופיע בשו''ע ובנושאי
הכלים ,תוך הקפדה ונתינת דגש על לימוד הסוגיות בעיון ישיבתי מעמיק
והבנת שרשי הסוגיה בצורה מקיפה ורחבה.
האברכים לומדים בהתמסרות גדולה ,וממשיכים
בלימודם אף בשעות הערב המאוחרות.
הלימוד בחבורה מתוקה ורעננה של תלמידי
חכמים המנעימים זה לזה בהלכה ,ובהכוונתו
של ראש הכולל הרב אורי גנץ.
השנה נסיים בעזרת ה' את לימוד חושן משפט
לאחר שש שנות לימוד משמעותיות.
בשנת תש''פ נתחיל בעזרת ה' ללמוד אבן
העזר למשך שלוש שנים.

העולם הרוחני

לאור קריאתו של מרן הרב זצ"ל לאחד את חלקי התורה ,החזון של הכולל הוא
שילוב עמוק ומשמעותי של עולמות הרוח יחד עם לימודי הדיינות ,ובשילוב עם
העמקה בתחום הנפש ובעבודת ה'.
במקביל ללימודי הדיינות ,עוסקים האברכים בלימוד רציני בספרי האמונה ורבדי
התורה העמוקים ,בחבורות ,בשיעורים של הרב ראובן ששון ,ראש הישיבה ומחבר
סדרת הספרים 'טללי חיים' ,ובלימוד אישי בהכוונתו של הרב.
בית מדרש 'באור פניך'  -בימי חמישי מתקיימת תוכנית לימוד רצינית
לאברכים מבוגרים ,ובה ניתנים שיעורים מעמיקים בתורת הרב זצ''ל על ידי הרב
ראובן וכן על ידי הרב אמנון ברד"ח והרב
דוד טורנר .בתוכנית לומדים בפועל עשרות
אברכים ובחורים מבוגרים מכל הארץ,
החפצים להוסיף קומה בעומקים הרוחניים
וליצור שיח פנימי בעבודת ה' .אברכי כולל
הדיינות נוטלים חלק בבית מדרש זה ,שהוא
מוקד משיכה למבקשי ה' רבים.

בית
המדרש

הכולל נמצא בתוך ישיבת ההסדר רמת
השרון והוא חלק חי וממשי ממנה.
הישיבה מצוינת באוירה מיוחדת של
רעננות ,דיבוק חברים ופשטות ,יחד עם
ההתמסרות ללימוד התורה .עבודת ה'
תמימה ומלאה שמחה ,עם עומקים של
דעת ה' ואורו ,מתוך חיבור לעם ישראל בגווניו השונים.
אברכי הכולל מהווים חלק בלתי נפרד מהישיבה ,ובכך סופגים מאורה
של הישיבה מחד ,ומביאים ברכה לתלמידים מאידך.

קהילת ראשית
ורמת השרון
אברכי הכולל מהווים חלק מקהילה רחבה' ,קהילת ראשית' ,שקמה לפני
יותר מעשור ברמת השרון – אחת מערי הליבה של התרבות הישראלית.
מתוך הבנה שהשלב הבא אחרי קיבוץ גלויות הפיזי הוא קיבוץ גלויות
רוחני הכולל חיבור פנימי בין כל חלקי עם ישראל.
מעגלי החיבור של הקהילה מתרחבים והולכים ,בגני הילדים ,בבית הספר
הממ''ד ,בפעילות בר מצוה לילדי העיר ,ועוד.
הימצאות הכולל ברמת השרון נובעת מתוך
חזון גדול ,לגדל תלמידי חכמים בעלי שיעור
קומה ,המעורים בחיי עם ישראל ,קשורים
בלבבם לכלל העם על גווניו השונים,
ומבקשים להאיר את אור התורה בצורה
נוגעת ומחוברת לנפשות הדור.

יום היכרות ובחינות
בכ"ו אדר ב' תשע''ט
לפרטים והרשמה ליום ההיכרות
ניתן לפנות לשריה052-5666138 :
או למיילoffice@yrhasharon.org :

(עדיף בהודעת טקסט)
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