
Sunday, July 31 | יום ראשון ג’ אב  Monday, August 1 | יום שני ד’ אבTuesday, August 2 | יום שלישי ה’ אבWednesday, August 3 | יום רביעי ו’ אב

9:30 – 10:40

מעמד הר סיני - הפחד של פרשת דוד ובת שבע 
עם ישראל והשלכותיו

שמיטה ואחוזה - 
האם התורה תפתור את 

בעיית העוני

איוב מול אברהם - 
אליהוא מול אליפז

פחד או אהבה - 
ההתגלות בספר דברים

נאום הנרדף על הלא עוול 
בכפו 

בסיפור המקראי 

ברית האמנה - מימי שיבת ציון שמיטה או שבת הארץ?
ועד הציונות המודרנית 

הרב אלקנה שרלו הרב ד”ר יואל בן נוןהרב אלחנן סמטהרב ד”ר תמיר גרנותהרב ד”ר יואל בן נון  הרב חיים נבוןהרב ד”ר איתמר אלדרהרב אמנון בזק

11:10 –12:15

“ולא יכלו לשתות מים ממרה” 
- האירועים השונים במרה 

)שמות טו’(

המדרש הקדום 
שבתוך התנ”ך 

עלייתו ונפילתו 
של שלמה המלך 

עונשי שלושה גנבים בפרשת 
משפטים 

בין הבשר לרוח 
הפרק היומי )במדבר יא(

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

מיכיהו בן ימלה מול צדקיהו 
בן כנענה - כיצד מבחינים בין 

נביא אמת לנביא שקר

דמותו של אהוד בן גרא

הרב פרופ’ יהודה ברנדס הרב אלחנן סמט 
נשיא המכללה

הרב אמנון בזקהרב אלחנן סמט הרב אוריאל עיטםהרב ד”ר בני לאוהרב אלחנן סמטהרב ד”ר בני לאו

12:35-13:40
 -

 13:15-14:20

מתי מסתיימת 
שנת השמיטה?

)בשעה: 12:35(

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

 מיהו צדיק?
)בשעה: 12:35(

“ואברהם זקן בא בימים” - 
זיקנה ובחרות בתורת ישראל  

)בשעה: 12:35(

פילגש בגבעה: מדוע נענשו 
ישראל בתבוסה ביומיים 

הראשונים?
)בשעה: 12:35(

בעקבות הדוד הנעלם - 
עיון בשיר השירים ה’-ח’

)בשעה: 12:35(

קרבן האשם - האם אשמה 
זה רע או טוב? 

)בשעה: 12:35(

האם ה’ ציווה לשלוח את 
המרגלים?

)בשעה: 12:35(

הרב יעקב מדן ראש הישיבההרב ד”ר איתמר אלדרד”ר יושי פרג’וןהרב יעקב מדן ראש הישיבה הרב חיים נבוןהרב יובל שרלוהרב ד”ר איתמר אלדרהרב ד”ר יואל בן נון

14:45 - 15:50

מערכת היחסים עליית אשור וכניעת אחז פרשת אברהם והמלאכיםמלחמות הגנרלים של דוד
שבין אליהו ואלישע 

שאול המלך מפגש ראשון 
ומסע האותות

 “את שני בני תמית” - 

ראובן אל מול יהודה
מפתחות לפענוח שיר השירים  נביאים מול מעצמות 

הרב פרופ’ יהודה ברנדס 
נשיא המכללה

הרב אלקנה שרלוהרב ד”ר יואל בן נוןהרב ד”ר תמיר גרנותד”ר יעל ציגלרהרב אמנון בזקהרב ד”ר בני לאוהרב אמנון בזק

16:15 - 17:20

מאבקו של ירמיהו 
בנביאי השקר

ניסן השנה השנייה - זמנו 
ומבנהו של ספר ויקרא

 “ונהפכת לאיש אחר” - שאול, 
אתונות ואותות

 ספר הושע - 
איך יוצאים ממשבר אמון?

“התחת א-להים אני” - 
חתימת סיפור יוסף ואחיו

עולת העוף )ויקרא א( - 
על גוף ללא חיים

תשועת ירושלים והמלכת ה’ מה למדנו משמעי בן גרא?
)תה’ מו-מח(

ד”ר יעל ציגלרהרב יעקב מדן ראש הישיבהפרופ’ יונתן גרוסמןד”ר דוד סבתוהרב יובל שרלופרופ’ יונתן גרוסמןדוד נתיבד”ר יושי פרג’ון

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

אבן עזרא ורמב”ן: ספרים ומקומות. 
הרצאות בליווי מפות וסיורים בשטח מפי: פרופ’ יהונתן יעקבס, 

פרופ’ מרים סקרלץ והרב ד”ר יוסף מרקוס

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

נתיב 

האימפריות מצפון מזרח ומצרים:
הרצאות אינטראקטיביות מפי הרב ד”ר שוקי רייס, 

נחליאל שה-לבן והרב ד’’ר יואל בן נון

Yemei Iyun b’Tanakh 2022
ימי העיון בתנ"ך תשפ"ב

שידור חי מאלון שבות
Livestream from Alon Shvut

השיעורים ישארו זמינים לצפיה גם בהמשך


