המכללה האקדמית

הרצוג

ימי העיון בתנ"ך תשע"ט | 2019

מייסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג
אלון שבות

ירושלים

מגדל עוז

יום ראשון ג' במנחם אב ()4.8
כתובים
נביאים
תורה
שעות
5
4
3
2
1
9:30 -10:40
"מזמור לתודה ,הריעו לה' כל
פרקי נחמה או נביאים
ֹלׁשת יָ ִמים ַּב ִּמ ְד ָּבר" טעם שעבוד מצרים – הגלוי החלום ושברו  -מדוע
"וַ ּיֵ ְלכּו ְׁש ֶ
כמעט חרבה ירושלים בימי נהרגים  -פרקי ישעיהו מימי הארץ" (מזמור ק')
והסמוי
 שלושת ימי הפנמת הנסמנשה
חזקיהו?
בדרך למרה
הרב אלחנן סמט
הרב ד"ר יואל בן-נון
הרב ד"ר יוסי אליצור
הרב אוריאל עיטם
ד"ר אביחי קלרמן
12
11
10
9
8
תפקידו של עזרא  -סופר
הגם שאול בנביאים?!
"ונער קטן עמו"  -סיפורי
 12:15 - 11:10בריאת האדם  -תקוות אנוש על שתי בעיות תיאולוגיות
או כהן?
נערים בנביאים
בספר דניאל
ד"ר נעמה גולן

הרב ברוך גיגי
ראש הישיבה

אסנת ברוורמן שילה

הרב אליעזר קשתיאל
17

16
15
" 14:20 - 12:35ואומר לך בדמיך חיי"  -מבט 'שא נא פשע אחיך וחטאתם' לדמותו של אפרים על פי
***
ספר הושע
נוסף על משמעותו של פסח – האם סלח יוסף לאחיו?
מצרים
הרב פרופ' יהודה ברנדס
ד"ר איילת סיידלר
הרב ד"ר חיים בורגנסקי
24
23
22
הפטרת ט' באב  -נבואת
מדור יוצאי מצרים לדור
 15:50 - 14:45עיון בפרשת "המקום אשר
נכנסי ארץ  -מבנה ומשמעות 'אסף אסיפם' (ירמיהו ח'-ט')
יבחר ה' "
בספר במדבר
הרב אוריאל עיטם
ד"ר יעל ציגלר
הרב יהודה טרופר
29
 17:20 - 16:15כלפי מי מחויבים אנו
במצוות בין אדם לחברו?
הרב זאב וייטמן

קריעת הים וייבושו
(שמות י"ד)
פרופ' יונתן גרוסמן

אליכין בן נון
18

דמותו של גדעון

רעי איוב  -סיסמאות שקר
אמוניות

רעות ברוש
הרב ד"ר יונתן פיינטוך
הרב ד"ר יוסי אליצור
הרב אמנון בזק
28
27
26
25
הפרק היומי
נשים "יוצאות-דופן" בסיפורי אומנות ההקשבה בהוראה
מעשה אמנון ותמר מנקודת מזמור ב' בתהלים –
ובחינוך
סימפוניה של חמש קריאות התנ"ך
ראותו של דוד (שמ"ב י"ג)
הרב יעקב מדן
ראש הישיבה

32
31
30
גלות יהויכין  -צמיחתה של
מהי מטרת שפיטתו של
יהדות ללא מקדש
שמשון?
הרב עזרא ביק

19

פדגוגיה
כתובים  /נושאים
7
6
גשר על מים רבים  -המורה
שכינה ביניהם – עימות
המכוון לכלל התלמידים
בין איש לאשתו בשלושה
סיפורים מקראיים
שרית שוסהיים
ד"ר איילת סיידלר
14
13
'במקהלות ברכו א-הים' -
'אתגר השבת הציבורית
הוראת התנ"ך בלימוד רב
בתנ"ך
ערוצי
הרב ד"ר יואל בן נון ,הרב ד"ר
הרב דוד סתיו
יהושע רייס ,הרב יהודה טרופר
21
20
יצירה כצוהר לפסוקים
מדרש אגדה  -התעלמות
מקריאת הפסוקים?

ד"ר יואב ברזלי

פרופ' עמוס פריש

ד"ר ברוך אלסטר
33

עומד על החומה :נחמיה
ושיקומה של שיבת ציון –
מבנה הספר ומשמעותו
הרב דוד סבתו

ישי זינגר
34

תפיסת הרמב"ם את אופיו
הספרותי של המשל
המקראי
ד"ר יוסי מרציאנו

35
שימוש בכלים דרמטיים
ללימוד תנ"ך והוראתו
(לגברים)
ישי זינגר

מקרא מערכת:
שיעורים למורים בלבד!
הפרק היומי

*** המועד הסופי של השיעור השלישי ושל הפסקת הצהריים יימסר בתוכנית האישית.
פרטים נוספים על תוכן השיעורים מופיעים באתר האינטרנט של המכללה.
ייתכנו שינוים בתוכנית; התוכנית המעודכנת מופיעה באתר.

פאנלים

המכללה האקדמית

הרצוג
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מייסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג
אלון שבות

ירושלים

מגדל עוז

יום שני ד' במנחם אב ()5.8
נביאים
תורה
שעות
38
37
36
9:30 -10:40
מחיית עמלק בימים ההם
סתירות וכפילויות בסיפור
'בשבילך ,רחל ,אני מחזיר את הסעודה המוזרה שערך
ובזמן הזה
כיבוש יריחו
ישראל למקומן' – על מסורת יוסף המתנכר לאחיו
(בראשית מ"ג-מ"ד)
הסימנים וגלגוליה
הרב פרופ' יהודה ברנדס
הרב פרופ' אלי עסיס
הרב אלחנן סמט
ד"ר ברכי אליצור
46
45
44
43
הפרק היומי
סיפורי בניו של דוד :אמנון,
 12:15 - 11:10מבנה וסדר בפרשת קדושים מ'כבוד ה' מלא את המשכן' צמיחה מתוך משבר -
אבשלום ,אדניה ושלמה
מישעיהו ועד רבי עקיבא
(שמות מ') עד 'ותצא אש'
ומשמעותם להבנת ספר
(ויקרא י')
ויקרא
ד"ר יעל ציגלר
הרב יוסף צבי רימון
הרב רא"ם הכהן
ד"ר עזרא קהלני
39

52
51
50
חנה ,בת יפתח ובנות צלפחד ירמיהו וברוך -
אהרן הכהן  -החלופה
" 14:20 - 12:35ה' נסי  ...מדֹר דֹר"  -לזכר
***
נביאים וסופרים
אמו"ר ד"ר יחיאל בן-נון ז"ל היהודית לתקינות פוליטית  -בין מקרא למדרש
הרב חיים נבון

הרב ד"ר יואל בן-נון
57
' 15:50 - 14:45יתגבר כארי' – המהפך של שלוש מפלגותיה של
עדת קורח
יעקב אבינו לקראת מותו
הרב יהודה טרופר

הרב יעקב מדן
ראש הישיבה

ד"ר מירי שליסל
ד"ר ברכי אליצור
60
59
58
חזון ומציאות בימי בית שני
אמר הבעש"ט" :שההסתר
עצמו יהיה בהסתר" -
על בחירת שמשון ויפתח
הרב פרופ' אלי עסיס
הרב ד"ר תמיר גרנות

66
65
64
אמון ואי-אמון ביחסי דלילה משיחת שאול למלך
יחודו של ספר דברים -
 17:20 - 16:15חטאים מוזמנים? תכנון
ושמשון וביחסי דלילה
אמונות וערכים
הסדר של מאורעות בני
והפלשתים
ישראל במדבר
הרב מאיר שפיגלמן

הרב ד"ר תמיר גרנות

53

הרב אורי סמט

הרב ד"ר יהודה זולדן

67

פדגוגיה

כתובים  /נושאים
כתובים
41
40
התבוללות מולידה משיח ' -משכני אחריך נרוצה' -
תפישת הזמן של המקרא
פתיחות חוויתיות לשיעורי
עיון במגילת רות
תנ"ך
גילי הולצמן
הרב יהושע שפירא
הרב חיים נבון
49
48
47
ללמוד ולהיפגש  -ללמוד
סיפור לידת שמשון –
אברח ממך אליך -
תנ"ך ולהיפגש עם הדמויות
לכבוד  90שנה
עיון במזמור קל"ט
לפרופ' אוריאל סימון
הרב ד"ר יהושע רייס ,פרופ' יונתן עינת סרי-לוי
הרב ד"ר דניאל טרופר
גרוסמן ,הרב פרופ' אלי עסיס
56
55
54
'שמע קולי'  -קריאה קולית
הבסיס התנ"כי להגדרת שיר ויאמר' (פלוני)' ...ויאמר'
(אותו פלוני) – מדוע המקרא מותאמת תוכן " -תאטרון
השירים כקודש קודשים
קריאה"
מפצל לעתים דברי דובר?
ולקריאתו כשיר אהבה
היסטורי בין ה' וישראל
הרב יהודה טרופר
הרב אורי סמט
הרב יובל שרלו
63
62
61
'אמת מארץ תצמח'  -סדנה
סיפורם המפתיע של אפרים 'זמן תפילה לחוד' – שיבוץ
ובניו בספר דהי"א (ז' כ-כח) פסוקים בתפילה והשפעתו שימושית להוראת התנ"ך
באמצעות המפה הדיגיטילית
על המקרא ועל פרשנותו
הרב ד"ר יהושע רייס
אוריאל פרנק
ד"ר מרים וייטמן
42

68

69
שיר השירים מתעמת עם
שלמה המלך

מה יעשה אדם ,המשוכנע
שה' פועל מולו שלא בצדק
 התשובות שניתנו לאיוב עלשאלה זו
ד"ר מירי שליסל
הרב יובל שרלו

70
מהתנ"ך אל המסך יצירת
סרטונים על ספר הספרים
אדווה שושן

מקרא מערכת:
שיעורים למורים בלבד!
הפרק היומי

*** המועד הסופי של השיעור השלישי ושל הפסקת הצהריים יימסר בתוכנית האישית.
פרטים נוספים על תוכן השיעורים מופיעים באתר האינטרנט של המכללה.
ייתכנו שינוים בתוכנית; התוכנית המעודכנת מופיעה באתר.

פאנלים

המכללה האקדמית

הרצוג
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מייסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג
אלון שבות

ירושלים

מגדל עוז

יום שלישי ה' במנחם אב ()6.8
שעות

כתובים

9:30 -10:40

רחל אמנו
הרב יעקב מדן
ראש הישיבה

נביאים
תורה
74
73
72
71
התמודדותם של חכמים עם "מלך עליון ומלך בשר ודם"
אנושיות ,חסד ורחמים בדיני הנביא בתוך עמו  -אמונה,
עיון במזמורים מד -מז
האתגרים בספר יחזקאל
אמון ומאבקים
עריות ,ייבום וסוטה
בספר תהלים
הרב שלמה ברין
ד"ר טובה גנזל
הרב ד"ר תמיר גרנות
ד"ר יואב ברזלי
81

80
79
78
כריתת הברית עם הגבעונים אשת ירבעם מול אחיה
יתרו ומשה  -השותפות
 12:15 - 11:10מסע המלכים וברית בין
השילוני (מל"א י"ד)
 מעשה ראוי?המושלמת
הבתרים  -השתקפותם
בספר דברים
הרב אלחנן סמט
הרב יוסף מרקוס
ד"ר יעל ציגלר
הרב ד"ר יואל בן-נון
88
87
86
85
האם היה ירמיהו נביא
סרבני גאולה – האתגרים
 14:20 - 12:35פסח ,מצה ,מרור וחמץ  -על חטא העגל  -טעות או
***
'ישראלי' ביהודה?
של נביאי הגאולה מול
בגידה נוראה?
שום מה?
סרבניה
טפת הלפרין
הרב יובל שרלו
הרב ד"ר תמיר גרנות
הרב יהודה גלעד
95
94
93
92
היחס המיוחד של הרב יוסף
היש מושיע מבלעדי ה'?
קורבן זבח שלמים
 15:50 - 14:45משה כדמות היסטורית
חיים מבגדד לנביא יחזקאל
סיפורו של אהוד בן גרא

כתובים  /נושאים
75

76
רש"י לתורה  -אולי פשוט,
אך ממש לא קל

מה 'מסוכן' בפרשנות
הפשט?

הרב פרופ' נריה גוטל

הרב פרופ' מאיר לוקשין

82
שיבת ציון  -הזדמנות
שהוחמצה?

נושאים
77

84
83
שבע נשים נביאות – נשים
וממד הזמן

מזבח הנחושת בבית
ראשון?!

הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי
הרב תמיר כהן
ד"ר נח חכם
91
90
89
מה בין פירושי רשב"ם
נבואות ומזמורים מזמן שיבת גלוי וסמוי בפירוש הרב
לפירושי רש"י?
הירש לתורה
ציון
ד"ר יוסי ברוכי

הרב פרופ' מאיר לוקשין

ד"ר טובה גנזל
96

97
'מגדלים וראשם בשמים'
 על מגדל בבל באמנותובאדריכלות
יעל מאלי

'יורשות' – סרט ועיון
בינתחומי בסיפור נחלת
בנות צלפחד
ד"ר דורון שר אבי ,ד"ר יעל
ד"ר מיכאל גרוס
הרב ד"ר אוריאל טויטו
פרופ' יונתן גרוסמן
הרב אורי שרקי
ציגלר ,ד"ר אריה בורשטיין
104
103
102
101
100
99
הפרק היומי
דמותם האנושית של גיבורי
אמונה בעקבות השואה -
מרד אבשלום (שמ"ב ט"ו)
הנשים במלחמת סיסרא
מנהיגותו של אהרן
 17:20 - 16:15שלושת מזבחות אברהם -
המקרא  -מהרמב"ן ועד הרב
עיון הגותי בספר איוב
דרכי אבות [ כביש ]! 60
ליכטנשטיין
הרב יוסף מרקוס
הרב יהודה גלעד
הרב אמנון בזק
ד"ר בלהה אדמנית
הרב פרופ' יהודה ברנדס
טפת הלפרין

98
מסורות ייחודיות בספרי
תורה עתיקים
זוהר כהן
105
הזווית ההלכתית בפרשנות
המקרא
הרב ד"ר אהרן אדלר

מקרא מערכת:
שיעורים למורים בלבד!
הפרק היומי

*** המועד הסופי של השיעור השלישי ושל הפסקת הצהריים יימסר בתוכנית האישית.
פרטים נוספים על תוכן השיעורים מופיעים באתר האינטרנט של המכללה.
ייתכנו שינוים בתוכנית; התוכנית המעודכנת מופיעה באתר.
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ירושלים

מגדל עוז

יום רביעי ו' במנחם אב ()7.8
נושאים

כתובים  /נושאים
כתובים
נביאים
תורה
שעות
111
110
109
108
107
106
9:30 -10:40
סנהדרין אצל מזבח  -צדק 'כי שבעתיים יוקם'' ,עין
בין הימצאות היתרון לבין
ירושלים על סף התהום –
האם ניתן להצדיק את
צו מול קיומו במעשה המשכן 'כי לא נחש ביעקב' -
תחת עין'  -על יחס המקרא
ומקדש
היעדרו בספר קהלת
מחלתו של חזקיהו
עצירת הגשמים על ידי
מדוע מתנגדת התורה
(שמות ל"ה-ל"ו)
לאלימות
אליהו?
למאגיה?
ד"ר שמואל ויגודה
הרב יצחק לוי
יעל שלוסברג
הרב יעקב מדן
הרב דוד אסולין
הרב אלחנן סמט
פרופ' יהונתן יעקבס
ראש הישיבה
119
118
117
116
115
114
113
פרשני ימה"ב חושפים
שילוב ממצאים וכתובות
'ברח דודי'  -חתימת שיר
דוד ,יואב ואבישי – שותפות נבואת עמוס :על סדר
קריאת שמע המורחבת -
 12:15 - 11:10עגלה ערופה
אירועים ניסיים שאינם
בלימוד תנ"ך והוראתו
השירים ומגמת המגילה
חברתי וסמכות הורית
אמת או יריבות סמויה?
מדוע קיצרו חז"ל?
מוזכרים במקרא
ד"ר לאה הימלפרב
ד"ר חגי משגב
פרופ' יונתן גרוסמן
ד"ר צחי לב-רן
הרב יהודה מאלי
הרב ד"ר יואל בן-נון
הרב ברוך גיגי
ראש הישיבה
126
125
124
123
122
121
120
' ...וידעת את ה' '  -על אתגר מהר סיני להר המוריה
יהושע והגבעונים  -מי צדק? מלחמת שאול בנחש העמוני לא דמיין אלימלך שנערה
נדב ואביהוא  -מבט נוסף
' 14:20 - 12:35והארץ היתה תהו ובהו' –
***
מלאומיות לאוניברסליות
ידיעת ה' ומימושו
מואביה תגשים את חלומו
ומגילת שמואל מקומראן
שלוש קריאות במדרש
112

יעל שלוסברג

הרב מנשה וינר

הרב אמנון בזק

הרב ד"ר עדיאל כהן

הרב שמעון קליין

הרב יצחק לוי

ד"ר שמואל ויגודה

132
131
130
129
128
127
הפרק היומי
ספר תהלים כספר וכסיפור על משנה מדינית פוליטית
מה שהתנ"ך לא מספר
עץ הדעת-עץ הרצון  -הרצון מפגשי דוד (עם עצמו)
' 15:50 - 14:45בינו שנות דור ודור' -
על פי הפרשנות ההקשרית  - -בין ספר שופטים למדינת
בבורחו מפני אבשלום בנו
התבוננות מקראית בתחנות המחיה והממית במבחן
ישראל
השיטה וחידושה
(שמ"ב ט"ז)
המציאות
המעבר בין דור המדבר
לבאי הארץ
הרב חיים נבון עם הרב
ד"ר בני גזונדהייט
ד"ר חגי משגב
ד"ר צחי לב-רן
ד"ר שלמה ישי
הרב יאיר קאהן
יעקב מדן  -ראש הישיבה
139
138
137
136
135
134
ְ"ּת ִפ ָּלה ְלמ ֶֹׁשה" (תהלים צ')
מות עוזה ,שחוק דוד ועקרות מלך ,כהן או פחה  -לשאלת
הענקים  -למשמעות
הקמת המשכן ,ימי
 17:20 - 16:15יציאת מצרים בראי
מעמד ההנהגה בימי שיבת  -ניתוח המזמור ומיקומו על
מיכל
התופעה
המילואים וחנוכת המזבח
הארכאולוגיה ומשמעות
ציר האירועים בספר תהלים
ציון
שירת הים
ד"ר בני גזונדהייט
הרב ד"ר עדיאל כהן
הרב שמעון קליין
הרב מנשה וינר
הרב ד"ר אברהם שמאע
ד"ר יהושע ברמן

133
רש"י ור' יוסף קרא –
'מתלמידיי יותר מכולם'
פרופ' יהונתן יעקבס
140
המאבק על תרגומי התנ"ך
באירופה והשפעתו על
הממשל המדיני בימינו
ד"ר יצחק מייטליס

מקרא מערכת:
שיעורים למורים בלבד!
הפרק היומי

*** המועד הסופי של השיעור השלישי ושל הפסקת הצהריים יימסר בתוכנית האישית.
פרטים נוספים על תוכן השיעורים מופיעים באתר האינטרנט של המכללה.
ייתכנו שינוים בתוכנית; התוכנית המעודכנת מופיעה באתר.

פאנלים

המכללה האקדמית

הרצוג
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מייסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג
אלון שבות

ירושלים

מגדל עוז

יום חמישי ז' במנחם אב ()8.8
תורה
שעות
142
141
9:30 -10:40
'מאלוני ממרא עד חורבן סדום
מצוות ייבום –
 הפרשנות הפילוסופיתמהמקרא לחז"ל
כפשט
פרופ' שלום רוזנברג
הרב ד"ר אברהם שמאע
149
148
המשמעות של 'צלם א-לוקים'
 12:15 - 11:10ימי המילואים – ההבדל בין
בסיפור הבריאה והשלכותיו
הציווי לקיומו
על דיני המשכן
הרב מנחם ליבטאג
הרב ד"ר ברוך קהת
156
155
כפל נושאים במעשה בראשית
 14:20 - 12:35ניסים וניסיונות במסע מים
***
(בראשית א')
סוף לסיני
הרב ד"ר אברהם שמאע

הרב אלקנה שרלו
162
 15:50 - 14:45תפיסתה החינוכית של נחמה יוסף ואחיו  -דינמיקה של
השלמה
ליבוביץ בפרשנותה לתורה
ד"ר אברהם ליפשיץ

163

הרב ד"ר חזי כהן

170
169
הנאומים האחרונים של משה
 17:20 - 16:15המאורע המכונן שבזכותו
 עיון בספר דבריםנכנסו בני הדור השני לארץ
הרב אמנון בזק

ד"ר יושי פרג'ון

כתובים
נביאים
145
144
143
זרובבל בן שאלתיאל' ,המשיח
מא ֵחר ושאול מוחלף 'לא עת בוא'  -כיצד יודעים
שמואל ַ
הנעלם'  -מי אתה ,ולמה
שהגיעה העת? (חגי א')
באחר?!
נעלמת?
הרב אלקנה שרלו
ד"ר עדינה שטרנברג
הרב מנשה וינר
152
151
150
בנות ירושלים ושומרי העיר
'יומניו האישיים' של הנביא
'מבקש עיר מקלט'  -ערי
בשיר השירים
ירמיהו
המקלט במקרא ובספר
יהושע
הרב יעקב מדן
הרב ד"ר חזי כהן
אלחנן ניר
ראש הישיבה
159
158
157
הפרק היומי
בית ה'  -מקום השכינה
עצת אחיתפל (שמ"ב י"ז)
מהו פשט  -הגישות
או מקום עבודה? בין דויד
המשתנות להבנת הכתוב
לשלמה בספר דברי הימים
והוויכוח על סיפור דוד ובת
שבע
ד"ר נריה קליין
הרב ד"ר בני לאו
ד"ר יושי פרג'ון
166
165
164
בין חושך לאור  -עיון ,שיח
"הפתרון הפוליטי" לבעיית
מינויו של גדעון לשופט
סדר הפרקים של ספר ירמיהו ופרשנות אומנותית בסוגיית
הסבל בספר איוב
הרב יעקב מדן  ,ד"ר אחינועם
הרב מנחם ליבטאג
הרב ד"ר ברוך קהת
יעקבס ,צופיה לונסקי
173
172
171
איוב  -מאדנות להויה; על
מתי עזבה השכינה את
נגינת דוד בפני שאול בראי
השינוי שעבר איוב במהלך
המקדש?
השירה המודרנית
הספר
עיון ביחזקאל ח'-י'
הרב ד"ר בני לאו
ד"ר נריה קליין
ד"ר רחל עופר

פדגוגיה

כתובים  /נושאים

147

146

הזמנה למפגש ודיאלוג בין
'סיפור מפוצל' במקרא -
פסוקי התנ"ך ובין הלומד דרך
הסיבות לתופעה וחשיבות
סדנת כתיבה
הזיהוי שלה
ורד ליפשיץ
הרב אלחנן סמט
154
153
'רואים את הקולות'  -למידה
'אות הוא בצבאותיו' –
והוראה באמצעות סרטוני
למשמעות השם צ-באות
וידאו
בהופעותיו השונות
הרב ד"ר יהושע רייס,
הרב אברהם גיסר
סמדר שלום
161
160
"טוב מראה עיניים"  -לימוד
תורה שבכתב בראיית תורה
חזותי
שבעל פה  -פתיחת הש"ס
יהושע פריאל

הרב מנשה וינר
167
המצ ֶר ֶפת למקרא
המסורה ָ
ותפקידיה לאור גילויים
חדשים
פרופ' יוסף עופר

168
"ממילה לבמה"  -תיאטרון
ככלי פרשני (לנשים)
שגית זליגר

174
שיטת רשב"ם בעניין התגלות מחקר התנ"ך – בעד ונגד
ה' בעולם
פרופ' יהונתן יעקבס

ד"ר חגי משגב
מקרא מערכת:
שיעורים למורים בלבד!
הפרק היומי

*** המועד הסופי של השיעור השלישי ושל הפסקת הצהריים יימסר בתוכנית האישית.
פרטים נוספים על תוכן השיעורים מופיעים באתר האינטרנט של המכללה.
ייתכנו שינוים בתוכנית; התוכנית המעודכנת מופיעה באתר.
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פאנלים

