
על שאלה של שיעור

נכתב ע"י יוסי סופר
שלישי, 30 נובמבר 2010 00:23 - עדכון אחרון ראשון, 05 דצמבר 2010 23:42

Warning:  strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are
*required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case
you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled

the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone
to select your timezone. in /home/sheelaor/public_html/libraries/joomla/utilities/da

te.php on line 56

Warning:  date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to
use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used

any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to

select your timezone. in /home/sheelaor/public_html/libraries/joomla/utilities/date.
php on line 198

Warning:  mktime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required*
to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used

any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to

select your timezone. in /home/sheelaor/public_html/libraries/joomla/utilities/date.
php on line 117

Warning:  date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to
use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used

any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to

select your timezone. in /home/sheelaor/public_html/libraries/joomla/utilities/date.
php on line 245

Warning:  date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to
use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used

any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to

select your timezone. in /home/sheelaor/public_html/libraries/joomla/utilities/date.
php on line 249

Warning:  strftime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required*
to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used

any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to

select your timezone. in /home/sheelaor/public_html/libraries/joomla/utilities/date.
php on line 250

Warning:  mktime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required*
to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used

any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
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timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to
select your timezone. in /home/sheelaor/public_html/libraries/joomla/utilities/date.

php on line 117

Warning:  date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to
use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used

any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to

select your timezone. in /home/sheelaor/public_html/libraries/joomla/utilities/date.
php on line 245

Warning:  date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to
use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used

any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to

select your timezone. in /home/sheelaor/public_html/libraries/joomla/utilities/date.
php on line 249

Warning:  strftime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required*
to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used

any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to

select your timezone. in /home/sheelaor/public_html/libraries/joomla/utilities/date.
php on line 250

  

  

על "שאלה של שיעור"

  

  

 הוא שיעור ייחודי הניתן ע"י יוסי סופר, בביתו בעיר מודיעין, החל משנת תשס"ח.שאלה של שיעור

  

השיעור עוסק בהיבטים שונים של המפגש בין יהדות לבין מציאות החיים במאה ה-21. 
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ייחודו של שיעור זה בא לידי ביטוי במאפיינים הבאים:

  

 - בשיעור זה נשאלות "השאלות הקשות", ואף שאלות שאין עליהן תשובה. שאלות אלוהאומץ לשאול
מטרידות אנשים דתיים רבים, אולם לא מעט בוחרים להתרחק מדיון בהן, מחשש שהן תערערנה את עולמם
הדתי. איננו יראים מלהישאר ללא תשובה, ולא מלענות תשובות מורכבות וחדשניות. ייחוד זה מוטבע בשם

השיעור. 

  

 - בשיעור זה נעשה מאמץ גדול לשמור על היושרה. אנו מעדיפים שאלה טובה על פניהיושר לענות
תשובה דחוקה, משתדלים לייצג נאמנה עמדות שונות, ולקבל האמת ממי שאמרהּ. 

  

 - משתתפי השיעור מוזמנים לתרום מידיעותיהם לטובת כולנו, ואף לייצג עמדות שונות, אוההזמנה לשתף
סותרות מאלו שמציג יוסי. בבסיס הדבר עומדת תפיסה פלורליסטית של היהדות, שאף שהיא רחוקה

מרלטיביזם, היא מכירה במוגבלויותיה. 

  

 - הכוונה מאחורי השיעורים היא לעורר דיון, לקדם ערכים של תורה והלכה מתוך אהבה גדולהלשם שמים
ללא מהלך אמיץ של התחדשות, נדונה היהדות להתנוונות.ומחויבות מלאה. אנו מאמינים כי 

האסכולה הדוגלת בשמירת היהדות בעמדת מגננה ואפולוגטיקה אינה מקדמת את היהדות אלא מרחיקה
אותה מייעודה. 

  

  

מעט על יוסי סופר
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YRFמורים בתחום כישורי ההוראה שלהם. על  להתחדשות בחינוך". במסגרת העמותה מנחה יוסיYRFהחל משנת תש"ע החל יוסי בעבודתו בעמותת "   .כאןלקרוא מנהל יוסי את בית המדרש, ובשנת תשע"א הוא מנחה אותו יחד עם דרורית וייס. על בית המדרש ניתןבשנת תשס"ט הקים יוסי את בית המדרש "רשות רבים", במסגרת "מרכז יעקב הרצוג" בעין צורים. מאז  בשנים תשס"ח-תשס"ט שימש יוסי מורה ומחנך במקיף הדתי בעיר יבנה.   בשנת תשס"ז עסק יוסי בפרויקטים שונים בתחום החינוך.   בשנת תשס"ו שימש יוסי כרכז תוכנית "מיתרים" בבי"ס "פסגה" בלוד.   .כאןמנחם איגל, תוכנית חדשנית להוראת גמרא וללימודה. ניתן לקרוא על תוכנית זו בשנים תשס"ג-תשס"ה שימש יוסי כראש ישיבת בני עקיבא בנתניה. בשנים אלו הוביל יוסי, יחד עם הרב  בשנים תשס"א-תשס"ב למד יוסי בבית הספר למנהיגות חינוכית מיסודה של קרן מנדל.   בשנת תש"ס עברה משפחת סופר להתגורר במודיעין.   וליוסי תאומים – אהוד ואחיה. לימודי תואר ראשון (בחינוך, מכללת ירושלים), ותואר שני (ביהדות, טורו קולג'). בשנת תשנ"ט נולדו להדרישעיהו רובינשטיין. יוסי שימש כר"מ, כמורה לתנ"ך וכרכז חטיבת הביניים. במהלך שנים אלו השלים יוסיכר"מ כיתה ט'. בשנים תשנ"ה-תש"ס לימד יוסי בישיבה התיכונית-מדעית בראשון לציון, בראשות הרבבאותה שנה נולד להדר וליוסי בנם הגדול – יהונתן שלמה. במהלך תשנ"ד לימד יוסי גם בישיבת הדרום,בשנת תשנ"ג (1993) החל יוסי ללמד בישיבה הגבוהה שב"מורשת יעקב", ברחובות, שם לימד שנתיים.  דימנטמן. ההסמכה. בשנת תשנ"ב עבר יוסי ללמוד בכולל "יד ברודמן" ברחובות, בראשות הרבנים חגי איזירר ומשהויוסי למד לרבנות בבית המדרש לתורה והוראה, בראשות הרב שלמה לוי, אולם לא סיים את בחינותבשנת תשמ"ח (1988) נשא לאישה את הדר לבית מוזס. בשנת תשמ"ט עברו הזוג הצעיר לראשון לציון,  למעט תקופה קצרה בישיבת "מרכז הרב", ושירות צבאי במסגרת "הסדר בני ישיבות".בשנת תשמ"ג החל לימודיו בישיבה הגבוהה בקדומים, בראשות הרב יצחק בן-שחר, ובה למד כ-6 שנים,  שמואל ובישיבת "נתיב מאיר".בשנת תשל"ד עברה משפחתו לראשון לציון. יוסי למד בבי"ס "סיני", במכינה לישיבות בני עקיבא בגבעתיוסי נולד להוריו, דניאל ורבקה סופר, בשנת תשכ"ד (1964) בפתח תקווה. למד בבי"ס "נצח ישראל" בעיר.                .כאןניתן לקרוא 
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https://s3.amazonaws.com/Wroten_by_yossi/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9+-+%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D+%D7%A9%D7%A0%D7%94+%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94.doc
http://www.merkazherzog.org.il/info/programs/resut_rabim001.htm
http://www.yrf.org.il/

