ימי העיון בתנ"ך תשפ"א

Yemei Iyun b’Tanakh 2021
יום ראשון ב’ אב | Sunday, July 11
אלון שבות | Alon Shvut
חורבן שילה ומות עלי ובניו

מהמקדש לרחבי העיר -
חגים וחגיגות בימי בית המקדש השני

יציאת מצרים במבט אקטואלי

המהפכה הרוחנית של שמואל הנביא ובני דורו

הרב פרופ’ יהודה ברנדס ,ראש המכללה

הרב ד”ר חזי כהן

הרב אמנון בזק

ד”ר טובה גנזל

כיצד נפרד משה רבנו מעם ישראל?

יציאת מצרים  -המשך סמוי של סיפור הבריאה

דוד ,נבל ואביגיל

בין חמה ללבנה -דמותו של יהושע בתורה

9:30 – 10:40

11:10 –12:15

הרב אוריאל עיטם

הרב אלחנן סמט

ד”ר דוד סבתו

הרב אלקנה שרלו

תהלים כמקור בוויכוח היהודי-נוצרי

הגבעונים  -שלוש תקופות

התנ"ך בבתי הכנסת העתיקים

ד”ר נועה אומן

הרב יעקב מדן ,ראש הישיבה

ד”ר חגי משגב

תהלים  -ספר אחד או חמישה ספרים?

‘לולי משה בחירו עמד בפרץ’  -משה רבנו בין
שמיים לארץ

עמידה לפני ה’ בקולות שונים (תהלים)

הסיפורים שבשולי ספר בראשית

הברית שכרת יהושע (פרק כ”ד) -
 13:15 - 14:20כוחן של מילים
ד”ר יעל ציגלר

14:45 - 15:50
פרופ’ יהונתן יעקבס

הרבנית אסתי רוזנברג

הרב ד”ר חזי כהן

הרב אלקנה שרלו

סדר ומבנה בספר דברים

ימי המילואים :משמעותם וזמנם

לדמותו של שאול המלך

רש"י ,אבן עזרא ,רשב"ם ורמב"ן -
ארבע גישות פרשניות עקרוניות

ד”ר ברוך אלסטר

הרב אוריאל עיטם

16:15 - 17:20
הרב ד”ר יואל בן נון

הרב ד”ר יוסף מרקוס

לזכר משה (מושקו) מושקוביץ ז"ל | In Memory of Moshe (Moshko) Moskowitz

ימי העיון בתנ"ך תשפ"א

Yemei Iyun b’Tanakh 2021
יום ראשון ב’ אב | Sunday, July 11
שידור חי מאלון שבות

שיעורים מקוונים|Online Classes

Livestream from Alon Shvut
חורבן שילה ומות עלי ובניו

ספירת העומר וחג השבועות

Are the Daughters of Jerusalem
?Enemies or Audiences

מצדק לאחווה ומרכוש לאדם בספר דברים

9:30 – 10:40
הרב אמנון בזק

הרב אלחנן סמט

הרב ד”ר תמיר גרנות

דוד ,נבל ואביגיל

שיר השירים כפרשנות לספר שמות

על עצים ואבנים בפרשת בראשית

Rav Moshe Taragin
– The Tower of Babel
?Did they Sin

11:10 –12:15

Dr. Adina Sternberg

הרב אלחנן סמט

הרב משה ליכטנשטיין ,ראש הישיבה

ד”ר שמואל ויגודה

הגבעונים  -שלוש תקופות

פרשנות חז”ל לאיכה –
מציאת פשר ונחמה מתוך השבר

המיוחד במעשה הקטורת -
מנדב ואביהוא עד עוזיהו

Sefer Tehillim - A Book with a
Comprehensive Narrative

הרב יעקב מדן ,ראש הישיבה

ד”ר אחינועם יעקבס

הרב יעקב מדן  -ראש הישיבה

Dr. Beni Gesundheit

הסיפורים שבשולי ספר בראשית

נביאים מול מעצמות – הושע ועמוס בהשוואה
לישעיהו אל מול עליית אשור

הסיפור שלנו :התנ”ך ברצף
סיור וירטואלי

Shmuel and the House of Eli:
Of Fathers, Sons and Sacrifice

הרב אלקנה שרלו

הרב ד”ר יואל בן נון

הרב ד”ר שוקי רייס

לדמותו של שאול המלך

ארץ זבת חלב ודבש’ – היכרות עם מוטיב
הברכה של ארץ ישראל

‘והזר הקרב יומת’  -בין פשטי המקראות למדרש
חז”ל

ד”ר ברוך אלסטר

ד”ר דוד שניאור

13:15 - 14:20

14:45 - 15:50

סיור

16:15 - 17:20

סיור

השיעורים המקוונים מוקלטים מראש ואורכם  45דקות
ייתכנו שינויים בשיעורים שיצולמו בשידור חי

הרב ד”ר יוסף מרקוס

Rav Chanoch Waxman
Medieval Jewish Women in the Manuscript Production - Binders, Scribes,
Authors & Super-commentators
Dr. Lisa Fredman

Online shiurim are pre-recorded and are 45 minutes long
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Yemei Iyun b’Tanakh 2021
יום שני ג’ אב | Monday, July 12
אלון שבות | Alon Shvut
9:30 – 10:40

11:10 –12:15

13:15 - 14:20

היכן נמצאת השכינה
כשישראל גולים?

‘הלא אם תיטיב – שאת’  -חידת הצרעת הטהורה
(ויקרא י”ג)

לדמותם של אלדד ומידד
(במדבר י”א)

הרב ד”ר איתמר אלדר

ד”ר נריה קליין

הרב פרופ’ יהודה ברנדס ,ראש המכללה

אסנת ברוורמן שילה

‘אמרתי אחכמה’ -
למצוות פרה אדומה

מגילת אסתר  -סוף הסיפור

חוקים הכתובים כשירה

איכה  -מבט חדש/ישן על מבנה המגילה ונסיבות
כתיבתה

הרב יעקב מדן  -ראש הישיבה

ד”ר איילת סיידלר

הרב אלחנן סמט

הרב דוד אסולין

המלחמה בעמלק  -מהו סוג המלחמה ומה גרם
לניצחון?

בין נביא לאדם  -הפן האישי בנבואת ירמיהו

‘לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע’  -על אשת יפת
תואר

החוט המקשר של חטאי בראשית

הרב ד”ר איתמר אלדר

ד”ר דוד סבתו

ד”ר נעמה גולן

ד”ר ברכי אליצור

אלישע והאישה השונמית

‘ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם’  -ישראל והעמים
בספר שופטים

בריאת העולם  -מפעל הנדסי או מעשה אומנות?

ירמיהו אל מול נביאי השקר

14:45 - 15:50

16:15 - 17:20

שני אליהו

הרב אמנון בזק

דוד נתיב

ד”ר ברוך אלסטר

ד”ר צחי לב-רן

“איך נשיר את שיר ה’ על אדמת נכר”  -שיר
הגעגועים של משפחות המשוררים בגלות בבל”

'מחלוקת הנביאים' על גורל מלכות שומרון כרקע
לספר יונה

שמשון  -האיש והחידה

סיפור תלמודי קורא סיפור מקראי בעיניים
מדרשיות

הרב ד”ר בני לאו

הרב דוד אסולין

ד”ר איילת סיידלר

הרב ד”ר תני פיינטוך
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Yemei Iyun b’Tanakh 2021
יום שני ג’ אב | Monday, July 12
שידור חי מאלון שבות

שיעורים מקוונים|Online Classes

Livestream from Alon Shvut
לדמותם של אלדד ומידד
(במדבר י”א)

אלישע והאישה השונמית – על ניסים,
אדמו”רים ויחס אישי

שינויים במשמעותה של מגילת אסתר
במאה ה21-

Birkat Kohanim: Something
’‘magical’ or ‘logical

פתיחות וסגירות בחינוך – עיונים
בפרשנותו של הרב הירש לתורה

9:30 – 10:40
Rav Menachem Leibtag

הרב פרופ’ יהודה ברנדס ,ראש המכללה

הרב ד”ר איתמר אלדר

ד”ר טובה גנזל

ד”ר ישי רוזנברג

‘אמרתי אחכמה’ -
למצוות פרה אדומה

המגפות של התנ”ך

מה בדיוק מעסיק את איוב ,ומהן
התשובות שניתנו לו?

‘כי אותי מאסו’  -האם המקרא מתנגד
למלוכה?

11:10 –12:15

Iyov’s Tragic Flaw

הפרק היומי

HaRav Mosheh Lichtenstein

הרב יעקב מדן  -ראש הישיבה

הרב חיים נבון

הרב יובל שרלו

ד”ר יושי פרג’ון

המלחמה בעמלק  -מהו סוג
המלחמה ומה גרם לניצחון?

מי הרג את הפילגש בגבעה?

חזקיהו וישעיה -הצלת ירושלים מידי
אשור

אּולי ה' (מזמור ק"ז) – ניתוח
ֹאמרּו ּגְ ֵ
י ְ
המזמור ומיקומו בספר תהלים

13:15 - 14:20

Practicum: Using the Tanakh
Lab for Literary Analysis

סיור

הרב ד”ר איתמר אלדר

הרב אמנון בזק

ד”ר יעל ציגלר ושולי מישקין

אלישע והאישה השונמית

(שיחה בשניים)
'אחת דבר א-הים שתיים זו שמעתי' -
מציאות ,תאולוגיה ופרשנות
בירמיהו ובדניאל

הקשר לעשרת הדיברות בפרשת קדושים
בהשוואה ליתרו-משפטים

הרב אמנון בזק

ד”ר נעמה גולן וד”ר יוספה רובל

הרב ד”ר יואל בן נון

נס הצפת הגרזן בידי אלישע

בריחת אליהו להר חורב (מל"א י"ט) -
שתי דרכים לקריאת הפרק
שיעור משולב עם מפות

הרב אורי סמט

ד”ר הלל מאלי (הנחיה)

14:45 - 15:50

“איך נשיר את שיר ה’ על אדמת
נכר”  -שיר הגעגועים של משפחות
 16:15 - 17:20המשוררים בגלות בבל”
הרב ד”ר בני לאו

השיעורים המקוונים מוקלטים מראש ואורכם  45דקות
ייתכנו שינויים בשיעורים שיצולמו בשידור חי

ד”ר בני גזונדהייט

Mrs. Neima Novetsky
Misinterpreted Messages of Nevuah

Rabbanit Shani Taragin
King David: Love and War

Dr. Tamara Spitz & Rabbi Ben-Tzion Spitz

Online shiurim are pre-recorded and are 45 minutes long

לזכר משה (מושקו) מושקוביץ ז"ל | In Memory of Moshe (Moshko) Moskowitz
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Yemei Iyun b’Tanakh 2021
יום שלישי ד’ אב | Tuesday, July 13
אלון שבות | Alon Shvut
פנים אל פנים – משה רבנו בהר חורב

Crying at Night: An Analysis
of Megillat Eikhah
HaRav Mosheh Lichtenstein

ברכת כהנים

‘בן אדם כסנה מול השמיים ,בו בוערת אש’ -
כיצד מתארים התגלות?

הרב אלחנן סמט

יעל מאלי

ד”ר יעל ציגלר

משמעותו של מעשה מרכבה (יחזקאל א’)

מ’כבוד ה’ מלא את המשכן’ (שמות מ’) עד ‘ותצא
אש’ (ויקרא י’)

‘ובא אהרן אל אוהל מועד ופשט את בגדי הבד’
 -הייתכן?

9:30 – 10:40

11:10 –12:15

13:15 - 14:20

הרב אמנון בזק

הרב רא”ם הכהן

הרב ד”ר ברוך קהת

קבוצות מזמורים – מקבלת שבת עד
למזמורי ההלל

ספר מלאכי  -מבנה ומשמעות

רצח גדליה ומשמעותו

הרב ד”ר יואל בן נון

יעל שלוסברג

הרב יובל שרלו

האם כתב רש”י את פירוש רש”י לתורה?

הּצ ֶלם (דניאל ב’) – מה למד נבוכדנצר
חלום ֶ
מהצלחתו של דניאל לספר לו את החלום?

בן סורר ומורה  -היה או לא היה?

ד”ר יושי פרג’ון

הרב אורי סמט

ד”ר מרים וייטמן

הקמת המשכן כדגם הבריאה  -על שום מה?

מדוע מקדש ולא משכן? הבית השלישי אל מול
קודמיו

טפת הלפרין

הרב ד”ר יואל בן נון

14:45 - 15:50

מדוע הגיב העם בקרירות לדברי ה’ “אהבתי
 16:15 - 17:20אתכם”?
הרב יובל שרלו

“They rebelled at the sea” - God and
Israel Journey From Egypt to Eretz
Yisrael
Rabbanit Esti Rosenberg
What Could the Obscure Procedure of Taharat HaMetzora Possibly
?Mean
Rav David Fohrman
Moshe and Joshua:
Transmitting Leadership
Dr. Yael Ziegler
Does God prefer ‘perfection’ or ‘re?’pentance
Rav Menachem Leibtag
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Yemei Iyun b’Tanakh 2021
יום שלישי ד’ אב | Tuesday, July 13
שידור חי מאלון שבות

שיעורים מקוונים|Online Classes

Livestream from Alon Shvut
ברכת כהנים

חזון העצמ(א)ות -
לע”נ משה (מושקו) מושקוביץ

הרב אלחנן סמט

הרב יעקב מדן והרב ד”ר שוקי רייס

הרב פרופ’ יהודה ברנדס

משמעותו של מעשה מרכבה
(יחזקאל א’)

ירושלים  -בגבול שבין גן עדן לגיהינום

'איש תם וישר וירא אלקים'  -דמותו
של איוב לפני המפלה

9:30 – 10:40

11:10 –12:15

הדרש  -דרך המלך של הפרשנות

“ראיתם זקן וזקנה שהביאו אסופי
מן השוק”  -על אופיו של הפקפוק
בגלגוליה של מסורת”.
ד”ר ברכי אליצור
עקדת יצחק באומנות הישראלית –
מי הקורבן האמיתי?

Reading the Writing on the
Wall
Rabbanit Yael Leibowitz
From Desolation to
Consolation: Eikha and Isaiah in Conversation

סיור

Dr. Yael Ziegler

הרב אמנון בזק

הרב יצחק לוי

הרב משה ליכטנשטיין  -ראש הישיבה

יעל מאלי

רצח גדליה ומשמעותו

'שבת אחים גם יחד'  -תהילים קלג

פרשנות מוסרית לתורה – מבית
מדרשו של רמב”ן

לא יהיה לך- ...
למהותה של עבודת אלילים

הרב אלחנן סמט

הרב יובל שרלו

ד”ר שמואל ויגודה

בין אחיתופל לאלישע בן אבויה

בעלת האוב בראי הספרות המודרנית

יעל שלוסברג

ד”ר רחל עופר

מענה אליהוא בספר איוב

פשט ,פסיפס ומדרש  -מדרשים
אבודים בפסיפסי בתי הכנסת

13:15 - 14:20

The Age of Empires
tiyul

הרב יובל שרלו

האם כתב רש”י את פירוש
 14:45 - 15:50רש”י לתורה?
ד”ר יושי פרג’ון
מדוע מקדש ולא משכן? הבית
 16:15 - 17:20השלישי אל מול קודמיו
הרב ד”ר יואל בן נון

הפרק היומי

הרב ד”ר בני לאו

השיעורים המקוונים מוקלטים מראש ואורכם  45דקות
ייתכנו שינויים בשיעורים שיצולמו בשידור חי

ערן מאיר

Nachliel Selavan
The Levites and Violence: A Teshuva Tale

Dr. Yosefa (Fogel) Wruble

Online shiurim are pre-recorded and are 45 minutes long
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Yemei Iyun b’Tanakh 2021
יום רביעי ה’ אב | Wednesday, July 14
אלון שבות | Alon Shvut
היכן נמצא ארון הברית? בין המקרא לחז”ל

מזמור קי”ט  -מבנה ,משמעות ומיקומו בסיפורו
של ספר תהלים

השמיטה והיובל ושורשיהם בפרשת הבריאה
וביציאת מצרים

הרב ד”ר תמיר גרנות

ד”ר בני גזונדהייט

הרב ד”ר ברוך קהת

כיצד בחרו גיבורי המקרא שמות לילדיהם?

מבנה ורבדי פרשנות במגילת איכה

מאבקו של ירמיהו בנביאי השקר :המוקד
הדתי והמוקד הלאומי

הרב חיים נבון

ד”ר מרים וייטמן

יעל שלוסברג

השפה הלא מילולית של הנביא יחזקאל

‘חדש ושבת קרא מקרא’  -ישעיהו בין הפטרות
חזון וראש חודש

לקראת השמיטה :על התיאוריה הכלכלית
של התורה

ד”ר טובה גנזל

ד”ר נריה קליין

הרב ד”ר תמיר גרנות

‘יצר לב האדם רע מנעריו’  -האם חולשת האדם
מצדיקה כישלונות?

מעמד הבכור והבכורים במקרא

על מה חלמו שבי ציון הראשונים ,דת או
מדינה?

הרב עזרא ביק

הרב ד”ר בני לאו

בין ‘ויכתוב משה את התורה’ ל’ויהי ככלות משה
לכתב’

‘הבטה לאחור’ ככלי פרשני
בפרשנות צפון צרפת

Tzitzit Secrets

הרב יאיר קאהן

פרופ’ יהונתן יעקבס

Rav Gad Dishi

9:30 – 10:40

11:10 –12:15

13:15 - 14:20

14:45 - 15:50

Rehabilitation or Revenge: A Closer Look
at Yosef’s Treatment of his Brothers

הרב משה ליכטנשטיין ,ראש הישיבה

‘יענך ה’ ביום צרה’ (מזמור כ’)  -מסעו של מזמור
 16:15 - 17:20מן המקדש ליֵ ב שבמצרים
ד”ר יושי פרגון

Rav Yair Kahn
Identity Formation in Ancient Israel
and What It Means for Us Today
Rabbanit Yael Leibowitz
 Understanding TachanunTehillim Chapter 6
Rav Alex Israel
?Will the Real Navi Please Stand Up
Understanding Yirmiyahu 26
Rabbanit Leah Herzog
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ימי העיון בתנ"ך תשפ"א

Yemei Iyun b’Tanakh 2021
יום רביעי ה’ אב | Wednesday, July 14
שידור חי מאלון שבות

שיעורים מקוונים|Online Classes

Livestream from Alon Shvut
היכן נמצא ארון הברית? בין המקרא לחז”ל

קדושה ,מוסריות או צלם א-לוהים – מהו המניע
לתוכחה הנבואית?

הרב ד”ר תמיר גרנות

הרב ד”ר איתמר אלדר

ד”ר יושי פרגון

כיצד בחרו גיבורי המקרא שמות לילדיהם?

דוד ואביגיל אשת נבל הכרמלי

‘ביקשתי את שאהבה נפשי’ על מוטיב החיפוש
והריח בשיר השירים

הרב חיים נבון

הרב אמנון בזק

יעל שלוסברג

לקראת השמיטה :על התיאוריה הכלכלית
של התורה

חודש אדר :מגילת אסתר ותקופת שיבת ציון

א-לוהים ,בני
א-לוהים ושופטים

Tehillim and the Jewish-Christian debate

הרב ד”ר תמיר גרנות

הרב אלקנה שרלו

הרב ד”ר תמיר גרנות

Dr. Noa Oman

על מה חלמו שבי ציון הראשונים ,דת או מדינה?

יהושפט ובית אחאב  -בין אחדות ישראל
להתרחקות מן הרשע

'זכור ה' לבני אדום' הנגב מזרחי וספר עובדיה

הרב ד”ר בני לאו

הרב יעקב מדן ,ראש הישיבה

ד”ר דורון שר אבי

‘יענך ה’ ביום צרה’ (מזמור כ’)  -מסעו של מזמור
מן המקדש ליֵ ב שבמצרים

השבת אבדה – דיון משפטי בשלש ערכאות

מדוע הקב”ה הביא עשר מכות על מצרים?

9:30 – 10:40

14:45 - 15:50

16:15 - 17:20

מה בין יג מידות לעשרת הדברות?

tiyul

11:10 –12:15

13:15 - 14:20

Hezekiah and Isaiah: Saving Jerusalem
from the Assyrians
Dr. Yael Ziegler & Shulie Mishkin
Yarden and Yam Suf: Redemptive Moments in Sefer Yehoshua
Rav Michael Hattin

Reading Bereshit with Rabbi Sacks z”l
סיור

ד”ר יושי פרגון

ד”ר מרים וייטמן

השיעורים המקוונים מוקלטים מראש ואורכם  45דקות
ייתכנו שינויים בשיעורים שיצולמו בשידור חי

ד”ר יעל ציגלר

Rav Alex Israel
Torat Chesed: Lessons from this Past
Year
Rav Dr. Ari Berman

Online shiurim are pre-recorded and are 45 minutes long
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