ימי העיון בתנ"ך תשפ"ב

Yemei Iyun b’Tanakh 2022
יום ראשון ג’ אב | Sunday, July 31
פרשת דוד ובת שבע

מעמד הר סיני  -הפחד של
עם ישראל והשלכותיו

“אני יוסף אחיכם” -
יחסו של יוסף לאחים
לאחר התגלותו

9:30 – 10:40

תהילים קה’ כ”פרשנות על”
לספר בראשית

הנהגה בירושלים תחת
השלטון הפרסי

הרב אמנון בזק

הרב ד”ר איתמר אלדר

הרב משה ליכטנשטיין -
ראש הישיבה

הרב מנחם ליבטאג

ד”ר טובה גנזל

“ולא יכלו לשתות מים
ממרה”  -האירועים השונים
במרה (שמות טו’)

המדרש הקדום
שבתוך התנ”ך

“חכמת נשים בנתה ביתה”
בנות לוט ,רות ותמר

סוד השראת שכינה בתוכנו
 -עיון בפרשיות המשכן

תרגום השבעים -
התנ”ך של יהודי מצרים

David & Batsheva: Does
?Teshuva Set Us Free

The Mishneh Torah:
Humankind’s Role in
the Writings of God

Rav Moshe Shulman

Rabbi Dr. Katriel
(Kenneth) Brander

 Dena in ShekhemReassessing the Tragic
Events of Bereishit 34

Running Away
?from God
Tehillim 139

11:10 –12:15

12:35-13:40
13:15-14:20

הרב אלחנן סמט

הרב פרופ’ יהודה ברנדס
נשיא המכללה

ד”ר איילת סיידלר

הרבנית אסתי רוזנברג

פרופ’ נח חכם

מתי מסתיימת
שנת השמיטה?
(בשעה)12:35 :

מזמור קי”ג  -המשפילי
לראות בשמים ובארץ
(בשעה)12:35 :

ירושלים וסדום  -ערים
תאומות? (ירמיהו ה’)
(בשעה)13:15 :

הופעת נביאי הכתב
(נביאים אחרונים)
(בשעה)13:15 :

ההורים של בן סורר מורה
(בשעה)13:15 :

הרב ד”ר יואל בן נון

הרב ד”ר איתמר אלדר

חכם חזי כהן

טפת הלפרין

ד”ר עדינה שטרנברג

מלחמות הגנרלים של דוד

פרשת אברהם והמלאכים

כתנות עור ,כותנות אור
ובגדי כהונה

הרד”צ הופמן :בין פרשן
מקרא לפוסק הלכה

השלכת דניאל
לגוב האריות

Rav Yitzchak
Etshalom

)Dr. Yosefa (Fogel
Wruble

Where is God’s Place in
?Biblical Thought
()Time: 13:15

Evening and
Morning, Meat and
Bread
)(Time: 13:15

Yael Leibowitz

Rav Yair Kahn

Shir HaShirim:
Returning to the
Vineyard

“Who split apart the Sea
of Reeds, His steadfast
 ”love is eternalRevelation and Human
Endeavor at the
Splitting of the Sea

Rav Moshe Taragin

Rabbanit Esti
Rosenberg

How Sefer Tehillim
interprets Sefer Breishit

Righteousness and
Rescue: Noah, Lot and
the Two Stories of the
Flood

Rav Menachem
Leibtag

Rav Chanoch Waxman

14:45 - 15:50
הרב פרופ’ יהודה ברנדס
נשיא המכללה

הרב אמנון בזק

הרב רא”ם הכהן

ד”ר טובה גנזל

הרב אורי סמט

מאבקו של ירמיהו
בנביאי השקר

ניסן השנה השנייה  -זמנו
ומבנהו של ספר ויקרא

פרשת המלך במדרשי
הנביאים

עבודת ה’ בבמות -
לכתחילה?

בכי ונהי במגילת איכה

16:15 - 17:20
ד”ר יושי פרג’ון

דוד נתיב

חכם חזי כהן

הרב יצחק לוי

תוכנית ערב מקוונת ייחודית
20:30

מלכי ישראל :בית ירבעם ,בית אחאב ובית יהוא.
הרצאות בליווי מפות וסיורים בשטח מפי הרב ד"ר יוסי אליצור ,יאיר אלמקייס ,הרב אשר חבר ועמרם ינאי

הרב משה ליכטנשטיין -
ראש הישיבה

ימי העיון בתנ"ך תשפ"ב

Yemei Iyun b’Tanakh 2022
יום שני ד’ אב | Monday, August 1
9:30 – 10:40

11:10 –12:15

12:35-13:40
13:15-14:20

שמיטה ואחוזה -
האם התורה תפתור את בעיית העוני

איוב מול אברהם -
אליהוא מול אליפז

עשרת הדברות -
מפי הגבורה שמענום?

חי ,צומח דומם:
דימויים בספר הושע

דמותן של נעמי ורות -
בין רות רבה לרות זוטא

הרב חיים נבון

הרב ד”ר יואל בן נון

הרב מנשה וינר

ד”ר מירי כהנא

ד”ר עזרא קהלני

עלייתו ונפילתו
של שלמה המלך

עונשי שלושה גנבים בפרשת משפטים

מבנה ומשמעות בנאום יהודה  -פשט
ודרש

כיצד פרץ המקרא את החשיבה
המדינית הקדומה?

יונה הנביא באומנות

הרב ד”ר בני לאו

הרב אלחנן סמט

ד”ר ברכי אליצור

הרב פרופ’ יהושע ברמן

יעל מאלי

מיהו צדיק?
(בשעה)12:35 :

“ואברהם זקן בא בימים”  -זיקנה
ובחרות בתורת ישראל
(בשעה)12:35 :

מטה משה -
כׁש ָלה?
כוח ֵעזֶ ר או ַמ ֵ
(בשעה)13:15 :

שירה בתהליכי גאולה
(בשעה)13:15 :

מגילת רות  -חסד או משפט?
(בשעה)13:15 :

הרב יובל שרלו

הרב חיים נבון

הרב ד”ר יוסי אליצור

הרב יהודה מאלי

אליכין בן-נון

עליית אשור וכניעת אחז

מערכת היחסים
שבין אליהו ואלישע

דוד ויואב למהותו
של קשר מורכב

גלות בבל בעיני
הנביא יחזקאל

תפקידי הכהנים  -בין פשטי המקראות
לחז”ל

הרב ד”ר בני לאו

הרב אמנון בזק

הרב מנשה וינר

ד”ר יואב ברזלי

הרב ד”ר יוסף מרקוס

ספר הושע -
איך יוצאים ממשבר אמון?

רב מובניות מכוונת בפירושי רש”י לתנ”ך

פרשנות התורה לאור התרבות המצרית
העתיקה

היחס למלוכה בספר שופטים

הרב יובל שרלו

פרופ’ יהונתן יעקבס

הרב פרופ’ יהושע ברמן

ד”ר נריה קליין

14:45 - 15:50

“ונהפכת לאיש אחר”  -שאול ,אתונות
 16:15 - 17:20ואותות
פרופ’ יונתן גרוסמן

תוכנית ערב מקוונת ייחודית
20:30

אבן עזרא ורמב”ן :ספרים ומקומות.
הרצאות בליווי מפות וסיורים בשטח מפי :פרופ’ יהונתן יעקבס ,פרופ’ מרים סקרלץ והרב ד”ר יוסף מרקוס

ימי העיון בתנ"ך תשפ"ב

Yemei Iyun b’Tanakh 2022
יום שלישי ה’ אב | Tuesday, August
9:30 – 10:40

11:10 –12:15

12:35-13:40
13:15-14:20

14:45 - 15:50

פחד או אהבה -
ההתגלות בספר דברים

נאום הנרדף על הלא עוול בכפו
בסיפור המקראי

“שבתתי תשמרו ומקדשי תראו” -
שביתה וקדושה בספר ויקרא

ר’ אברהם בן עזרא -
משרתם של שני אדונים

הרב ד”ר תמיר גרנות

הרב אלחנן סמט

יהודה טרופר

ד”ר יושי פרג’ון

ד”ר יוספה (פוגל) רובל

בין הבשר לרוח
הפרק היומי (במדבר יא)

ברית בין הבתרים  -גזירה או בחירה,
המשכיות או מהפכה?

המסר הסמוי בספר תרי עשר

“וימאסו בארץ חמדה” -
חטא המרגלים ועיצובו בספרות חז”ל

מבנה ומשמעות
בסיפור ליל יציאת מצרים

הרב ד”ר בני לאו

הרב אוריאל עיטם

ד”ר יעל ציגלר

ד”ר ברכי אליצור

ד”ר ברוך אלסטר

פילגש בגבעה :מדוע נענשו ישראל
בתבוסה ביומיים הראשונים?
(בשעה)12:35 :

בעקבות הדוד הנעלם -
עיון בשיר השירים ה’-ח’
(בשעה)12:35 :

ספר במדבר ,מבנה ומשמעות
(בשעה)13:15 :

עולמם של האבות -
מבט היסטורי ארכיאולוגי
(בשעה)13:15 :

השיבה לגן עדן בספרות החכמה  -בין
משלי לקהלת
(בשעה)13:15 :

הרב יעקב מדן ראש הישיבה

ד”ר יושי פרג’ון

יעל שלוסברג

ד”ר חגי משגב

ד”ר דוד סבתו

שאול המלך מפגש ראשון ומסע
האותות

“את שני בני תמית” -
ראובן אל מול יהודה

סיפור העל של התורה על פי הרב
אשכנזי (מניטו)

ההלכה בתרגום התורה
המיוחס ליונתן בן עוזיאל

“ראה בירה אחת דולקת” -
מה ראה אברהם?

ד”ר יעל ציגלר

הרב ד”ר תמיר גרנות

הרב אוריאל עיטם

ד”ר מרים ויטמן

יעל שלוסברג

עולת העוף (ויקרא א) -
על גוף ללא חיים

עקדת יצחק  -פשט ,דרש ואמנות

הכותרות ההיסטוריות במזמורי תהילים

ירמיהו הנביא צאצא של רחב -
קריאה בעקבות חז”ל

פרופ’ יונתן גרוסמן

ד”ר צחי לב-רן

ד”ר נועה אומן

ד”ר אילה פרידמן

“התחת א-להים אני” -
 16:15 - 17:20חתימת סיפור יוסף ואחיו
ד”ר דוד סבתו

תוכנית ערב מקוונת ייחודית
20:30

מלחמות ישראל והפלשתים בספרי שמואל ומלכים
סיורים מודרכים מהשטח מפי שולי משקין ,ד”ר יעל ציגלר ודוד נתיב

שם ,חם ויפת :בנים ממשיכים?

ימי העיון בתנ"ך תשפ"ב

Yemei Iyun b’Tanakh 2022
יום רביעי ו’ אב | Wednesday, August 3
שמיטה או שבת הארץ?

ברית האמנה  -מימי שיבת
ציון ועד הציונות המודרנית

מנבואת יחזקאל (מ  -מח) אל
מגילת המקדש  -על ארכיטקטורה
וקדושה

9:30 – 10:40

11:10 –12:15

12:35-13:40
13:15-14:20

מה השתנה ביעקב
לאחר בריחתו לחרן?

מגילת אסתר
והלכות אינן עתידין ליבטל

הרב ד”ר יואל בן נון

הרב אלקנה שרלו

ד”ר הלל מאלי

הרב ד”ר יוסף מרקוס

ד”ר שמואל ויגודה

מיכיהו בן ימלה מול
צדקיהו בן כנענה  -כיצד
מבחינים בין נביא אמת
לנביא שקר

דמותו של אהוד בן גרא

“אחור וקדם צרתני”  -תהילים
קלט בין פשט לדרש

דוד ,נבל ואביגיל

יונה הנביא בראי סיפור של ש”י
עגנון ורומן של א .מגד

הרב אלחנן סמט

הרב אמנון בזק

ד”ר יונתן פיינטוך

ד”ר נעמה גולן

ד”ר רחל עופר

קרבן האשם  -האם אשמה
זה רע או טוב?
(בשעה)12:35 :

האם ה’ ציווה לשלוח את
המרגלים?
(בשעה)12:35 :

פרקי מצרים ביחזקאל  -אל מי
דיבר הנביא?
(בשעה)13:15 :

הנביא יואל  -זמנו ומקומו בעקבות
חז”ל
()13:15

ותלבש אסתר מלכות
(בשעה)13:15 :

הרב ד”ר איתמר אלדר

הרב יעקב מדן ראש הישיבה

הרב חנוך רוזנברג

הרב אליעזר קשתיאל

אסנת בוורמן שילה

נביאים מול מעצמות

מפתחות לפענוח שיר
השירים

“ותצאנה שתים דובים מן היער” -
לאופיו של אלישע הנביא

איך עבדו בעלי המסורה? עיון בשני
כתבי יד

מועדי התורה על פי הפשט

14:45 - 15:50
הרב ד”ר יואל בן נון

הרב אלקנה שרלו

הרב דוד אסולין

פרופ’ יוסף עופר

הרב אורי שרקי

מה למדנו משמעי בן גרא?

תשועת ירושלים והמלכת
ה’ (תה’ מו-מח)

שתי בחינות בקורבנות  -בין ויקרא
לצו

באיזה כתב נתן ה' לעמו את לוחות
הברית ואת התורה?

חבקוק נביא בגוף ראשון

הרב יעקב מדן ראש הישיבה

ד”ר יעל ציגלר

ד”ר אלי חדד

הרב ד”ר יוסי אליצור

16:15 - 17:20

תוכנית ערב מקוונת ייחודית
20:30

האימפריות מצפון מזרח ומצרים:
הרצאות אינטראקטיביות מפי הרב ד”ר שוקי רייס ,נחליאל שה-לבן והרב ד’’ר יואל בן נון

ד”ר מירי כהנא

The Rise and Fall of Shlomo
HaMelech

HaRav Mosheh Lichtenstein
Consolation, Redemption,
Return: Tanakh’s Climactic
Message

Dr. Yael Ziegler
Must Biblical Heroes
?be Perfect

(בשעה)13:15 :
Rabbi Dr. Jacob J. Schacter
Between Rashi’s Torah and Nakh
Commentaries: Similarities,
Differences and Rationale

Dr. Lisa Fredman
Split the Baby: The Mystery of
King Solomon’s Wisdom

Rav David Fohrman

