
קיץ תשע"ז
שיעורים: ראשון - חמישי, כ"ט בתמוז – ד' במנחם-אב )23-27.7(

סיורים: יום חמישי י"ט בתמוז )13.7(

ימי העיון בתנ"ך

במלאות 50 שנה לשחרור ירושלים והר הבית 

מוקדשים שיעורים רבים לכבודה של העיר



יכולים לספק ארוחת צהריים, תיסגר ההרשמה  כשנגיע למספר המקסימלי לו אנו 

לארוחה, ותימשך ההרשמה לימי העיון )במחיר ללא ארוחה(.

המעוניינים להשתתף בימי העיון – יירשמו באתר האינטרנט, או ימלאו טופס הרשמה, 

האחרון  המועד  תשלום.  בצירוף  בדואר(  או  בפקס  )במייל,  בהקדם  אלינו  וישלחוהו 

להגעת טופסי הרשמה ולרישום לסיורים – יום ראשון ט"ו בתמוז )9.7(; 

ההרשמה המקוונת באינטרנט לימי הלימוד תימשך עד יום שני כ"ג בתמוז )17.7(. 

• לפני ההרשמה - נא להיכנס לאתר כדי לראות אם חלו שינויים בתוכנית.

• כל משתתף צריך להירשם בעצמו )גם אם התוכנית זהה לשני המשתתפים(.

• אין הרשמה ללא תשלום.

• תשלום מעל 280 ₪ ניתן לחלק לשני תשלומים, מעל 400 ₪ -לשלושה, 

ומעל 650 ₪ - לארבעה. התשלום הראשון בתאריך ההרשמה.

• כל הקודם זוכה. שיעורים, סיורים, ארוחות וימי לימוד שיתמלאו לפני תום מועד 

הרישום – ייסגרו, ולא תהיה אפשרות  להירשם אליהם. על הנרשמים באמצעות 

טופס הרשמה להיכנס לאתר, ולבדוק אם נסגרו שיעורים, סיורים ו/או ארוחות.

לומדים יקרים, שלום וברכה,

במכללת  בע"ה  יתקיימו  הלימוד  ימי  בתנ"ך.  העיון  בימי  להשתתף  מוזמנים  הנכם 

הרצוג שבאלון שבות בימים ראשון עד חמישי, כ"ט בתמוז – ד' במנחם-אב )23-27.7(. 

הסיורים יתקיימו ביום חמישי י"ט בתמוז )13.7(, לפני ימי הלימוד.

גם השנה יתקיימו שיעורים באנגלית, פרטים בעמ' 15-14.

בשיתוף  תנ"ך  למורי  מיוחדים  שיעורים  יתקיימו  חמישי  שני,  ראשון,  בימים 

המפמ"ר, יהודה טרופר. פרטים והרשמה באתר המכללה בלבד. 

מחיר מלא 

• למבוגרים: לכל יום מימי הלימוד וליום הסיור - 195 ₪. 

• לצעירים )עד גיל 30(: לכל יום מימי הלימוד - 156 ₪; ליום הסיור - 176 ₪.

מחיר מוזל - לנרשמים ברישום מקוון באתר האינטרנט עד ט"ו בתמוז )9.7(:

• למבוגרים: לכל יום מימי הלימוד וליום הסיור - 175 ₪. 

• לצעירים )עד גיל 30(: לכל יום מימי הלימוד - 140 ₪; ליום הסיור - 160 ₪.

לטפסים הנשלחים במייל לא תינתן הנחה.

המחירים הנ"ל אינם כוללים ארוחת צהריים. ניתן להירשם לחמשת ימי הלימוד 

עם ארוחת צהריים )המחירים הנ"ל יתייקרו ב-25 ₪(. נרשמים שמעוניינים לקבל 

ארוחה, יירשמו במקום המתאים בתהליך ההרשמה )ידני או מקוון(. שובר כניסה 

לחדר האוכל יינתן רק לנרשמים מראש.
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פרטים

אנו מבקשים להירשם במועד, כדי לאפשר לנו להתארגן כראוי לקראת ימי העיון. 

)גם מצעירים(,  ליום   ₪ 245 לימי העיון מבלי להירשם מראש  נגבה מן הבאים  אנו 

יהיה  עדיין  )אם  יהיו סגורים. המעוניינים לאכול ארוחת צהריים  וחלק מהשיעורים 

מקום פנוי(, יוסיפו 25 ₪ עבור הארוחה. אנא, הקפידו להירשם במועד, ומנעו מעצמכם 

את עגמת הנפש. 

אנו מחזירים את התשלום במלואו למבטלים את הרישום, כמפורט בסעיף הבא.

החזר כספי על ביטולים

• הודעות על ביטול השתתפות בסיורים יתקבלו עד יום ראשון ט"ו בתמוז )9.7( 

בשעה 12:00 בצהריים; לאחר מועד זה לא יינתנו החזרים.

• הודעות על ביטול השתתפות בהסעות יתקבלו עד יומיים לפני מועד הנסיעה: 

לאחר מועד זה לא יינתנו החזרים.

• בקשות להחזרים כספיים עקב ביטולים של ימי לימוד תתקבלנה עד יום רביעי 

א' באלול )23.8(.

• החזר עד 50 ₪ יינתן במזומן במהלך ימי העיון בעמדות הקבלה.

• נא לא להביא תינוקות וילדים קטנים, העלולים להפריע במהלך השיעורים.

• אנו מבקשים לא לשבת במעורב במקומות שיוקצו לישיבה נפרדת.

• נא להביא תנ"ך.

כתובתנו:

המכללה האקדמית הרצוג, 

ימי העיון בתנ"ך, אלון שבות 9043300

טלפון: 02-9937313

פקס: 073-2373465

tanach@herzog.ac.il :דוא"ל

לפרטים על תוכן השיעורים, להרשמה 

מקוונת או להורדת טופס הרשמה:

www.herzog.ac.il
 facebook- חפשו אותנו ב

במלאות 50 שנה 

לשחרור ירושלים 

והר הבית מוקדשים 

שיעורים רבים לכבודה 

של העיר. 

השנה חידשנו מתכונת שיעורים שיינתנו 

על ידי יותר ממרצה אחד. 

בתוכנית  מסומנים  הללו  השיעורים 

באופן בולט. 

מקרא מערכת:

שיעורים למורים בלבד!

הפרק היומי 

שיעורים לכבוד ירושלים

פאנלים
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herzogpress .herzog.ac . i l ות:  נ - תבו ג  - הוצאת מכללת הרצו לרכישה 

הודות לעזרתם הנדיבה של ידידי מכללת הרצוג וימי העיון בתנ"ך,
באי ימי העיון יוכלו לקבל תנ"ך מיוחד זה במחיר סמלי של 10 ₪ בלבד. 

את הספר ניתן לרכוש לאחר ההרשמה לימי העיון דרך אתר
"מכללת הרצוג - תבונות". המכירה תתבצע עד גמר המלאי.

איסוף התנ"ך יתבצע בדוכן "הוצאת מכללת הרצוג - תבונות" במהלך ימי העיון.

לרגל 50 שנה לאיחוד ירושלים
ולזכרו של מו«ר הרב ליכטנשטיין זצ«ל

תנ«ך קורן
מהדורת ציון 

מכללת הרצוג בשיתוף הוצאת קורן 
שמחים לבשר על הפקת מהדורה 

מיוחדת של
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ן ום ראשו י
23 .7 ז  כ"ט בתמו

הוראת תנ"ך נושאיםכתובים/נושאים  נביאיםתורה

9:30
-

10:40

1

שירת האזינו - מבנה משרת 
תוכן

2

קורח, שפיקח היה - מה 
ראה לשטות זו?

3

מי פילג את הממלכה? 
שלמה, רחבעם או ירבעם - 

אחריות מול אשמה

4

האם עצירת הגשמים שגזר 
אליהו הייתה מוצדקת?

5

סיפור חלום הצלם 
)דניאל ב'(

6

פרשנים או דרשנים - 
היחס למקרא בימי בית 

שני

7

שילוב מדרשים בהוראת 
תנ"ך

ד"ר מירי שליסלד"ר נח חכםנעמה גולןהרב אמנון בזק יהודה מאליהרב יעקב מדןדוד נתיב

11:10
-

12:15

8

חלום והתגלות - למשמעות 
החלומות בספר בראשית 

9

מהתורה שקדמה לעולם, 
הר סיני, עד הברית 

החדשה בנבואת ירמיהו

10

נפלה נא ביד ה' - בחירתה 
הכפולה של ירושלים ומעגלי 

ספר שמואל )שמ"א כ"ד(

11

מרד יהוא והערכתו 
במקרא )מל"ב ט'-י'(

12

טעמי המקרא בספרי 
אמ"ת

13

שילובי מקראות והיפוך 
התהליך הפרשני בכתבי 

ש"י עגנון

14

הפרשנות היהודית למקרא 
לדורותיה

עטרה סנובל,פרופ' יוסף עופרהרב אלחנן סמטהרב דוד סבתוהרב רא"ם הכהןהרב ד"ר תמיר גרנות
ד"ר אבי שמידמן

ד"ר יהונתן יעקבס

12:35
-

14:20

***

15

שרה אמנו והגר שפחתה 
- מורכבות

16

הנהגתו של משה מתוך 
המחנה ומחוצה לו

17

ירושלים - מקדש מלך עיר 
מלוכה

18

בירור ה'דו-שיח' השלישי 
בנבואת מלאכי 
]בעניין הנשים[

19      

״יקללו המה, ואתה תברך״ - 
עולמו הכמוס של דוד 

)תהלים ק"ט(

20

מיבוס לעיר דוד, על פירוד 
ואחדות

21

שיח בית המדרש על 
פרשנות התנ"ך בדורנו

הרב אמנון בזק, הרב אליעזר דוד נתיבהרב ד"ר בני לאוטפת הלפריןהרב יצחק לויד"ר מירי שליסל ד"ר בלהה אדמנית
קשתיאל, הרב ד"ר שוקי רייס,

הרב ד"ר יהודה טרופר

14:45
-

15:50

22

יציאת מצרים ומכת 
בכורות - הבכור והפסח

23

עשרת הדברים בהגותו של 
המהר"ל מפראג

24

דוד ובת שבע - עומק 
הפשט

25

שתי המלכותיו של שאול 
)שמ"א י'-י"א(

26

בין המתים שהחיה 
יחזקאל לאמונה בתחיית 

המתים שבדניאל

27

דרכו של רמב"ן בהוספות 
ועדכונים לפירושו לתורה

28

נחמה ליבוביץ - החיים 
והפרשנות

חיותה דויטש, הרב אלחנן פרופ' יוסף עופרהרב אלקנה שרלוד"ר יהונתן יעקבסהרב יהושע שפיראהרב בני להמןהרב ד"ר תמיר גרנות
סמט, אורי עופרן

16:15
-

17:20

29

למה לא עלה יעקב 
בסולם? )בראשית כ"ח(

30

פנחס ואליהו - קנאות 
ושלום

31

יפתח בדורו כשמואל בדורו 
- דרשה ויישום הלכתי

32

על הנבואה הראשונה של 
עמוס הנביא

33

היחס בין נחמיה )א', ב', י"ג( 
לבין מרדכי במגילה

34

הסגרת עבדים במקרא 
והיחס למבקשי מקלט 

בתקופתנו

35

"לב לדעת" בפרשנות התנ"ך 

הרב יהודה טרופרהרב ד"ר בניהו ברונרטפת הלפריןהרב אליעזר קשתיאלהרב יהודה זולדןהרב יצחק לויפרופ' יונתן גרוסמן

מקרא מערכת:

שיעורים למורים בלבד!

הפרק היומי

שיעורים לכבוד ירושלים

פאנלים

הפרק היומי

herzogpress .herzog.ac . i l ות:  נ - תבו ג  - הוצאת מכללת הרצו לרכישה 

הודות לעזרתם הנדיבה של ידידי מכללת הרצוג וימי העיון בתנ"ך,
באי ימי העיון יוכלו לקבל תנ"ך מיוחד זה במחיר סמלי של 10 ₪ בלבד. 

את הספר ניתן לרכוש לאחר ההרשמה לימי העיון דרך אתר
"מכללת הרצוג - תבונות". המכירה תתבצע עד גמר המלאי.

איסוף התנ"ך יתבצע בדוכן "הוצאת מכללת הרצוג - תבונות" במהלך ימי העיון.

לרגל 50 שנה לאיחוד ירושלים
ולזכרו של מו«ר הרב ליכטנשטיין זצ«ל

תנ«ך קורן
מהדורת ציון 

מכללת הרצוג בשיתוף הוצאת קורן 
שמחים לבשר על הפקת מהדורה 

מיוחדת של

5

*** 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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י ום שנ י
24 .7 א' במנחם-אב 

הוראת תנ"ך נושאיםכתובים/נושאים  נביאיםתורה

9:30
-

10:40

36

האם רימה יעקב אבינו את 
יצחק אביו?

37

מדוע נשארו בני ישראל 
במצרים לאחר חמש שנות 

הרעב?

38

שלמה המלך - בית לה' 
ובית לבת פרעה

 39

מורשת שלמה המלך 
בנביאים ובכתובים

40

קודש הקודשים - שיר 
השירים?

41

הכניסה לארץ בימי יהושע 
ובעת התחייה הציונית

42

אתר 'תנך הרצוג' ככלי עזר 
להוראת תנ"ך

סמדר שלום,הרב אלקנה שרלוהרב יצחק לויד"ר יואב ברזלייעל שלוסברגהרב אלחנן סמטפרופ' אוריאל סימון
הרב ד"ר שוקי רייס

11:10
-

12:15

43

משה רבנו ובני ביתו

44

סתירות מדומות בין ספר 
שמות לספר דברים

45

האם גיירו שמשון ושלמה 
את נשיהם?

46

'כי נאמן שמואל לנביא' 
- היש גבול לנאמנות 

הנבואית?

47

האם ספר תהלים מספר 
סיפור?

48

על מה באים נגעים 
לעולם?

49

הצגת יחידת הלימוד רש"י 
רמב"ן

ד"ר רבקה רביבד"ר ישי-חי רוזנברגד"ר יעל ציגלר ד"ר יושי פרג'וןהרב יעקב מדןהרב יואל בן נוןדוד נתיב

12:35
-

14:20

***

50

חרות, זכויות אנושיות 
וריבונות א-לוהית - על 

המהפכה של ספר דברים

51

שכרותו של נח

52

דמותו של יונה הנביא 
בספרות

53

בין ירבעם לחזקיהו - 
הקשר לירושלים בממלכת 

ישראל

54

מיהו מלך הצדק - מלך 
ירושלים? )תהלים ק"י(

55

כתובות עבריות של 
ירושלים מימי בית ראשון

 56

טעמי המקרא ככלי פרשני

נועם שלזינגרפרופ' אהרן דמסקיהרב ד"ר שוקי רייס הרב יוסף מרקוסד"ר רחל עופרהרב איתמר אלדרהרב ד"ר תמיר גרנות

14:45
-

15:50

57

יהודה ותמר - 
מדרש אחד ושלוש נקודות 

מבט

58

מדוע לא נכנס משה לארץ? 
סיפור מי מריבה על רקע 

סיפורי הנהגת משה

59

ארוכה הדרך - דרמה 
מקראית על משיחת דוד

60

'כי לא יראני האדם וחי' - 
מה ראו ישעיהו ויחזקאל 

בנבואות ההקדשה שלהם?

 61

משמעותה של מחלוקת 
הפרושים והצדוקים בעניין 

קרבן התמיד

62

מה קרה או מה כתוב – על 
קריאות שונות

63

מדרשי הלכה מול פשוטו 
של מקרא – בין רש"י 

לרמב"ן

הרב יואל בן נון,ד"ר מרים וייטמןהרב אורי סמטהרב ד"ר אוריאל טויטוד"ר יושי פרג'וןיעל שלוסברג
פרופ' יונתן גרוסמן

עמרם ינאי

16:15
-

17:20

64

'ואביו שמר את הדבר' – 
השתיקה כמדיניות חינוכית

65

מה בין חג הפסח לחג 
המצות?

66

הושע ואשת הזנונים 
)הושע א'(

67

ברית שכם )הר עיבל( 
וברית סיני - יסודות 

התורה

68

ערי המקלט בתנ"ך

69

על מעורבות נשים בעת 
מלחמה 

70

עם ישראל חוזר לעיר דוד - 
הסיפור של הספר החמישי 

בתהלים )על פי פרשנות 
הקשרית(

הרב ד"ר בני גזונדהייטהרב דוד סתיוהרב ד"ר יוסף פריאלהרב ד"ר תמיר גרנותהרב איתמר אלדרהרב שלמה בריןהרב משה ליכטנשטיין

מקרא מערכת:

שיעורים למורים בלבד!

הפרק היומי

שיעורים לכבוד ירושלים

פאנלים

*** 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.

הפרק היומי

7



לפרטים והרשמה: אור בבקוף: 054-728-5529 / יונתן זנילמן: 055-666-8667 

בתכנית
יום שני: 

 השתתפות ביום העיון בתנ"ך של מכללת הרצוג 	 
הכולל יחידת לימוד מיוחדת עבור נח״ת

לינה במתחם 'הגבעה הצהובה' - באחריות נח"ת	 
יום שלישי: 

פעילויות שונות בניחוח תנ«כי - באחריות נח״ת	 

ההשתתפות בסמינריון כולל יום העיון של מכללת הרצוג - 210  ₪
השתתפות ביום השני של ימי העיון בלבד - במחיר מסובסד, רק 90  ₪

חגיגת ימי העיון בתנ"ך באלון שבות

מכללת הרצוג וארגון נח"ת – נוער חובב תנ"ך, מזמינים את 
בני ובנות הנוער בוגרי ז'-י"ב להשתתף בסמינריון בן יומיים

בימים שני-שלישי א'-ב' במנחם-אב )24-25.7(

מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!

8



ום שלישי י
25 .7 ב' במנחם-אב 

נושאיםכתובים/נושאיםכתובים  נביאיםתורה

9:30
-

10:40

 71

חידת תפקידו של מלכי 
צדק מלך שלם 

)בראשית י"ד(

72

'אשה כי תזריע' – מיקומה 
של פרשת היולדת 

ומשמעותה )ויקרא י"ב(

73

הצלחותיו וכישלונותיו של 
שמשון

74

'רני ושמחי בת ציון' - על 
ירושלים, ציון, ובת ציון

75

מעשי ה' בעולמו ובעמו 
)תהלים מזמור קי"א(

76

"ירושלים של זהב"- נעים 
הזמירות ונעמי שמר בשיר 

אהבה לירושלים

77

ירושלים כסמל לאחדות 
ולפילוג במקרא

ד"ר ברוך אלסטרד"ר אביגיל ראקהרב אלחנן סמטהרב ד"ר יהודה ברנדסהרב פרופ' אלי עסיסהרב משה ליכטנשטייןד"ר צבי שמעון

11:10
-

12:15

78

מות משה במדבר - עונש 
או הדחה?

79

סיפור קין והבל בפרשנות 
הראשונים

80

יוסף בבית האסורים

81

'מה אוחיל לה' עוד' - 
תפילתם של נביאים 

)מל"ב ו'(

82

'אני קהלת' – מקהלת 
קולות בתוך דמות אחת

83

מחלות וחולים במקרא

84

עברית או אשורית - הכתב 
שבו נכתבו הלוחות והתורה

הרב ד"ר יוסף אליצורד"ר חגי משגבהרב יואל בן נוןהרב ד"ר בני לאוהרב איתמר אלדרד"ר יוסי מרציאנוד"ר מאיר מוניץ

12:35
-

14:20

***

85

מקובל קורא בתורה - 
ספור העל של התורה לפי 

השל"ה 

 86

צו התורה לכיבוש הארץ 
והבעיה ההומניסטית

87

האם צר סנחריב על 
ירושלים?

88

משמעותו של מראה 
האיפה )זכריה ה'(

89

גלוי ונסתר בפירוש מלבי"ם 
לשיר השירים

90

כיבוש ירושלים בספר דברי 
הימים

91

בין 'אחיך' לבני עמך – 
דילמות שקשורות לרגש 

האחווה במקרא

תניה רגב ]עמותת 'יסודות'[נריה קלייןד"ר ברוך אלסטרהרב פרופ' אלי עסיסד"ר חגי משגבהרב יעקב מדןהרב אוריאל עיטם

14:45
-

15:50

 92

י, ִמְצֹוַתי,  ַמְרִתּ מֹר ִמְשׁ ְשׁ "ַוִיּ
ֻחּקֹוַתי ְותֹורָֹתי" - מה היה 
כתוב בתורה של האבות?

93

פרשיות קריאת שמע - 
מפשוטו של מקרא 

לפרשנות ולאמונה

94

בין דוד למיכל

95

'יגיד עליו רעו' - המקבילה 
הפנימית כאמצעי פרשני  

בספר מלכים 

96

קהלת: מבנה ומשמעות 
- התשובה התנ"כית 

לפוסטמודרניזם

97

על סתירות בין מקורות 
חוץ מקראיים לממצאי 

החפירות הארכאולוגיות

98

חדש ימינו כקדם – למה 
מתגעגעים לימי דוד 

ושלמה?

הרב ד"ר יהודה ברנדס, ד"ר יצחק מייטליסהרב איתמר אלדרפרופ' עמוס פרישהרב אמנון בזק הרב יוסף צבי רימון הרב ד"ר יוסף אליצור
הרב ד"ר בני לאו 

והרב יובל שרלו

16:15
-

17:20

99

מאורעות היסטוריים 
בספר דברים – תרומתם 

לנאומי משה ותרומת נאומי 
משה להבנתם

100

סדר עבודת כהן גדול 
- מהפכה במושגי ספר 

ויקרא

101

גלגולי ארון ברית ה' 
משילה לירושלים

102

עם מה היה צריך יחזקאל 
הנביא להתמודד ?

103

פירושי ה'בן איש חי' 
למגילות

104

"ַוָּיַנע ְלָבבֹו ּוְלַבב ַעּמֹו" 
)ישעיהו ז'( – חוסן לאומי 

במקרא ולדורות

105

רש"ר הירש – פרשן לדורו 
או פרשן לדורות

עמוס ספראיהרב אביהוד שורץד"ר מיכאל גרוסהרב יובל שרלוהרב ישראל רוזןהרב אוריאל עיטםהרב זאב וייטמן

מקרא מערכת:

שיעורים למורים בלבד!

הפרק היומי

שיעורים לכבוד ירושלים

פאנלים

*** 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.

הפרק היומי

לפרטים והרשמה: אור בבקוף: 054-728-5529 / יונתן זנילמן: 055-666-8667 

בתכנית
יום שני: 

 השתתפות ביום העיון בתנ"ך של מכללת הרצוג 	 
הכולל יחידת לימוד מיוחדת עבור נח״ת

לינה במתחם 'הגבעה הצהובה' - באחריות נח"ת	 
יום שלישי: 

פעילויות שונות בניחוח תנ«כי - באחריות נח״ת	 

ההשתתפות בסמינריון כולל יום העיון של מכללת הרצוג - 210  ₪
השתתפות ביום השני של ימי העיון בלבד - במחיר מסובסד, רק 90  ₪

חגיגת ימי העיון בתנ"ך באלון שבות

מכללת הרצוג וארגון נח"ת – נוער חובב תנ"ך, מזמינים את 
בני ובנות הנוער בוגרי ז'-י"ב להשתתף בסמינריון בן יומיים

בימים שני-שלישי א'-ב' במנחם-אב )24-25.7(

מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!
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לרכישת ספרים: בטלפון 073-2179931 או 02-9937333 
 www.herzogpress.herzog.ac.il  :'או באתר 'הוצאת תבונות

המדף!על חדש 

רחבה מצוותך
דניאל גוטנמכר

פרקי הכנה לחוויית המצוות

דילוג אל האור
דב שוורץ

מושגי יסוד בהגות חב"ד

הרב משה פיינשטיין
הראל גורדין

הנהגה הלכתית בעולם משתנה

רבי קלונימוס קלמיש שפירא - 
דרשות משנות הזעם

כרך א‹: מהדורה מדעית מבוארת - 
מאת דניאל רייזר

כרך ב‹: מהדורת פקסימליה - 
צילום כתב היד בצירוף תעתיק מדויק

חדש 

ברשות 

המחקר



רביעי ום  י
26 .7 ' במנחם-אב  ג

נושאיםכתובים/נושאיםכתובים  נביאיםתורה

9:30
-

10:40

106

'טירון היה משה לנבואה' 
)שמו"ר( – צעדיו הראשונים 

של משה רבנו כנביא

107

חטא העגל - חטא שאירע 
בעבר או חטא מתמשך?

 108

דוד מכונן המקדש במקרא 
ובמדרש

109

שאול – כתב הגנה

110

פסוקי דזמרא )קמ"ה-ק"נ( 
- השיא של ספר תהלים

111

שד"ל כפרשן מקרא

112

ירושלים/ירושלם - קרי 
וכתיב, פרשנות והלכה

הרב פרופ' נריה גוטלהרב פרופ' מאיר לוקשיןהרב ד"ר בני גזונדהייטהרב יעקב מדןהרב ד"ר אברהם וולפישד"ר שמואל ויגודהד"ר יושי פרג'ון

11:10
-

12:15

113

יסודות בעבודת ה' בספר 
דברים

114

המגדף )במדבר ט"ו( - 
"ממעט בדמות המלך", על 

תפיסה הומניסטית יהודית 

115

נביא מול מלך - מקומו של 
שמואל במלחמות שאול 

116

האם כבש דוד את 
ירושלים?

117

'אשרי איש ירא את ה' ' 
)תהלים קי"ב(

 118

היבטים פרשניים של 
החלוקה היהודית לסדרים

119

אילו מפירושי אבן עזרא 
היו מוכרים לרמב"ן?

ד"ר יהונתן יעקבסבצלאל אריאלהרב אלחנן סמטפרופ' יונתן גרוסמןאליכין בן נוןהרב ד"ר דניאל טרופרד"ר עזרא קהלני

12:35
-

14:20

***

 120

חלומות יוסף - מבט נוסף

121

דמותה של רבקה במקרא, 
בספרות הבית השני 

ובשירה העברית

122

'ַהאּוַכל ַלֲהִׁשיבֹו עֹוד?' - 
בין דוד לאשה השונמית 

123

מגמת כתיבתו של סיפור 
מלחמות יהושע )ה'-י"ב( - 

ניתוח ספרותי-היסטורי

124

שיבת ה'כלים השבורים' 
- מסעם של שבי ציון 
מנהרות בבל לחורבות 

ירושלים

125

שיר השירים רבה כפירוש 
לשיר השירים

126

'וקרא בו כל ימי חייו' -
מי הכותבים והקוראים 

במקרא?

ד"ר שמואל ויגודהד"ר אחינעם יעקבסהלל מאליד"ר יוסי ברוכיאסנת ברוורמן שילההרב ד"ר עדיאל כהןהרב מנשה וינר

14:45
-

15:50

127

תובנות בהגדה של פסח 
לאור המבנה של ספר 

דברים

128

המלך אברהם הראשון - 
בין אברהם למלכי זמנו

129

דמותו של אחאב
]פירוט למטה[

130

המקדש ביחזקאל - 
סתירות מול חוקי 'תורת 

כהנים' שבתורה?!

131

'אני לדודי ועלי תשוקתו' - 
שיר השירים כעלילה של 

הזדקקות

132

'תורת משה עבדי' - הפער 
בין קבלת התורה למסירתה 

133

מה בין אבן עזרא לרשב"ם 
בפרשנות הפשט?

הרב אמנון בזק, אליכין בן צחי כהןהרב מנחם ליבטאג
נון, ד"ר יוסי ברוכי

ד"ר יהונתן יעקבסהרב מאיר שפיגלמןהרב דב ברקוביץהרב יואל בן נון

16:15
-

17:20

134

מהות העינוי ביום כיפור - 
בין מקרא למדרש

135

ירושלים: ממלחמה עולמית 
לשלום, עיון בפרשת 

מלחמת המלכים וברית בין 
הבתרים

136

האם נשא דוד שתי אחיות?

137

העיר והמקדש בנבואת 
יחזקאל

138

חג האסיף - בין בית שני 
לתורה

139

הרב אליהו בן אמוזג 
ופירושו לתורה 'אם 

למקרא'

140

ירושלים של מעלה 
וירושלים של מטה באמנות

יעל מאליהרב ד"ר עדיאל כהןהרב ד"ר יהודה ברנדסד"ר יואב ברזליהרב מנשה וינר הרב ד"ר ברוך קהתד"ר יונתן פיינטוך

* הרב אמנון בזק: מדוע ניצח אחאב את מלך ארם? | ד"ר יוסי ברוכי: שאלת מיקומו של כרם נבות וחשיבותה להבנת הפרשה | אליכין בן נון: אחאב בהר הכרמל

הפרק היומי

11

מקרא מערכת:

שיעורים למורים בלבד!

הפרק היומי

שיעורים לכבוד ירושלים

פאנלים

*** 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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מתקדמים
לתואר שני

תכניות הלימוד:

תנ«ך ופרשנותו | תורה שבעל פה | מחשבת ישראל | הגות בחינוך היהודי | 

ניהול וארגון מערכות חינוך | הוראת המתמטיקה

חדש!

     תכנית בית מדרש לנשים בראשות הרבנית מיכל טיקוצ‹ינסקי.

     הסמכה להוראת תרבות יהודית-ישראלית בביה״ס ממלכתיים* 

M.Ed. בואו ללמוד לתואר שני
במכללה האקדמית הרצוג קמפוס היכל שלמה, ירושלים

בית הספר ללימודים מתקדמים ע«ש הרא«מ ליפשיץ

והוראת המתמטיקה* ללומדים בתכניות היהדות 

מלגה בסך 

יהודית-ישראלית*ללומדים במסגרת תרבות 

מלגה נוספת בסך 

למידה

הרצוג
 זה

מקרוב

קורסים מקוונים142

rishum@herzog.ac.il במייל:  פנו  או   02-9937337 לפרטים: 

*תנאי המלגות המלאים מופיעים באתר המכללה.

הרצוג. לדעת. לחנך.



ום חמישי י
27.7 ד' במנחםאב 

הוראת תנ"ך נושאיםכתובים/נושאים  נביאיםתורה

9:30
-

10:40

141

"ושחד לא תקח" - במה 
עובר הנותן?

142

הקב"ה חשב את הקץ 
לעשות

143

ירושלים בנבואות הגאולה

144

מדיניותו של שלמה

145

חידושיו של דברי הימים 
על מקום המקדש

146

גימטריות וכד' -  פרפראות 
ותו לא?

147

החינוך בהוראת המקרא 
ופרשנותו

הרב יובל שרלוהרב מנשה וינרהרב ד"ר אברהם שמאעד"ר חגי משגב ד"ר טובה גנזלהרב אברהם גיסרהרב אלחנן סמט

11:10
-

12:15

148

מה למד אברהם מסיפור 
העקדה?

149

שלושה צמדי חלום אחד 
- החלומות בסיפור יוסף 

ומשמעותם

150

ירושלים וסדום - ברית 
ערים תאומות? עיון 

בנבואות ירמיהו

151

השיח בין רחל אמנו 
לקב"ה בנבואת ירמיהו

152

הפילוסופיה המדינית של 
אחשורוש  

153

מה בין 'אני' ל'אנכי' בלשון 
התורה )לזכר ד"ר י' בן 

נון ז"ל(

154

שיטות ושיטתיות בפירוש 
רמב"ן לתורה

ד"ר מרים סקלרץהרב יואל בן נוןהרב חיים נבוןהרב יעקב מדןד"ר חזי כהןפרופ' יונתן גרוסמןד"ר עדינה שטרנברג

12:35
-

14:20

***

 155

משכן - רק בעקבות העגל?!

156

מכירת יוסף - גירסת 
האחים

157

חבקוק - האם יראתו 
קודמת לחכמתו?

158

שמשון כפורץ גבולות

 159

'המגביהי לשבת, המשפילי 
לראות' - על מה אנו 

משבחים את רבש"ע? 
)קי"ג(

160

'תקנתם קלקלתם' - ביטול 
מסורות ישנות בכתיבת 

ספרי תורה בידי מגיהים 
מאוחרים

161

מלבי"ם לעזרת מורי התנ"ך

ד"ר מיכל דלזוהר כהןהרב יובל שרלוהרב ד"ר יהודה ברנדסד"ר טובה גנזלהרב שמעון קלייןהרב מנשה וינר

14:45
-

15:50

162

"ַאל ַּתֵּסג ... ּוִבְׂשֵדי ְיתֹוִמים 
ַאל ָּתבֹא" )משלי כ"ג י( – 

עיון בפרשיות מתנות עניים

 163

פרשת המלך במדרשי 
הנביאים  

 164

תפקיד הנביא בישראל 
- דמותה של השונמית 

כמקרה מבחן

165

קורבנות העתיד

166

עיון משווה בין אלישע 
ורות

167

מדרשי חז"ל, ריאליה 
ופשוטו של מקרא

168

שילוב פרשנות בהערכה 
חלופית

הרב יעקב מדןד"ר רות וולפישהרב אורי שרקיהרב יוסף מרקוסד"ר חזי כהןהרב אביהוד שורץ
הרב חיים נבון

שלומית כסלו

16:15
-

17:20

169

'התמרכזות' אל הקודש 
- תהליך קידושה 

של ירושלים בתורה 
ובנביאים 

170

מצוות הייבום - בין חוק 
לסיפור

171

דמותו של יפתח הגלעדי

172

מרגלי יריחו - אנשים? 
נערים? מלאכים? לפשר 

חילופי הכינויים )יהושע ו'(

173

'יפה נוף משוש כל הארץ' 
)מזמור מ"ח(

 174

מדוע דווקא ירושלים?

175

ייחודו של פירוש רש"י 
ודרכי הוראתו 

יאיר ליברמןהרב שמעון קלייןהרב יעקב אריאלהרב תמיר כהןהרב אמנון בזקד"ר איילת סיידלרהרב יהודה טרופר

מקרא מערכת:

שיעורים למורים בלבד!

הפרק היומי

שיעורים לכבוד ירושלים

פאנלים

*** 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.

הפרק היומי
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English Program
English Classes
English classes will be offered on Wednesday and Thursday 
of the Yemei Iyun,(26-27.7, במנחם-אב   as described on (ג'-ד' 
the next page.

English Tours
• The general tour day for the Yemei Iyun is on July 13th, 
before the study days. On this day there will be one tour 
in English. This tour will begin in Jerusalem like all of the 
other tours that day. See pages 16-17 for details.

• On Tuesday ב' במנחם-אב  (July 25th), during the week of the 
Yemei Iyun, there will be two special Tanakh-based tours 
in English. Tour numbers for registration are #196, #197. 
The tours will leave at 9:30 AM from the parking area 
near the Yeshiva in Alon Shevut and will end at 5 PM. 
Lunch is not included on the tours. Participants in the 
tours can register to travel to the Yeshiva with the regular 
transportation of the Yemei Iyun. 

• Registration for all English tours is via the same system as 
the classes, under "סיורים".

Information and Registration
General information regarding registration, prices, 
dates, cancellations and reimbursements appears at the 
beginning of this brochure (in Hebrew). Please read the 
general information section carefully. General information 
in English will not appear on our internet site.
Registration for the Yemei Iyun (including the English 
classes) is in Hebrew only, both on-line or by hand written 
form. 
In order to allow us to prepare in advance and ensure
a pleasant learning experience we request that participants 
register in advance and attend only the lectures that appear 
on their personal schedule. Classrooms are assigned and 
seating is provided according to the number of participants 
registered. Kindly help us to avoid overcrowding.
Please be aware that signage and most resource materials 
are in Hebrew.
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English

Thursday (27.7)Wednesday (26.7)Tuesday (25.7) - Tours

187
Yehudah: The Making 
of a Biblical Hero   

186
The key to Tanach: 
Haazinu and its 
hidden messages

177
Righteousness and 
Rescue: Noah, Lot and 
the Two Stories of the 
Flood 

176
Dreams and Dialogues 
in Shir Hashirim9:30

-
10:40

196
A Very Grave Matter – Evaluating Traditional 
Burial Sites of Biblical Figures  
Rabbi Alan Haber

For centuries, both Jews and Gentiles have 
made pilgrimages to the land of Israel to 
pray at sites recognized as the tombs of 
important Biblical personalities.  While some 
of these traditions fit the Biblical narrative 
quite closely, serious questions must be 
raised about some of them, and others are 
almost certainly inaccurate. On this tour 
we’ll visit the traditional tombs of Rachel, 
King David and the prophet Shmuel, as 
well as an alternate possibility that some 
believe is the real tomb of Rachel. Along the 
way, we’ll evaluate the various traditions, 
theories of where they came from and their 
meaning.

Rabbi  Alex IsraelRabbi  Yitzchak TwerskyRabbi Chanoch WaxmanRabbi Moshe Taragin

189
Nechama Leibowitz's 
Teachings and 
Methodology

188
What Happened to 
the 3-Day Festival?

179
Why King David could 
not build the Temple, 
and when we should

178
What are Lavan's 
Terafim and Why did 
Rachel Steal Them?

11:10
-

12:15
Dr.  Avigail RockYitzchak EtshalomRabbi Menachem Leibtag  Rabbi Daniel Wolf

191
The David & Batsheva 
Episode

190
Naomi - The Heroine 
Behind the Scene

181
Rashbam and Ibn Ezra

180
Jerusalem's Dual 
Election by Avraham 
and David

12:35
-

14:20

***
Rabbi David FohrmanRabbi Dov BerkovitsRabbi Professor Meir 

(Martin) Lockshin
Rabbi Dr. Avraham Walfish

193
The Five Fast Days of 
Tevet

192
"An Unnatural Fault 
Line: Jerusalem"
The Biblical significance 
of the reunification of 
Jerusalem? 

183
Rivka & Esther: Mirror 
Images

182
The Blasphemer 
(Bamidbar 15): The 
Emergence of a 
Jewish Humanism

14:45
-

15:50

197
Hebron
Ezra Rosenfeld

A visit to the city of the Patriarchs including 
the archeological discoveries on the ancient 
tel, the magnificent building above the Cave 
of Machpela and the exhibition of artifacts 
from the Biblical period in the museum at 
Kiryat Arba.

This tiyul involves minimal walking, some 
stairs, and a moderate amount of standing. 

Rabbi Dr. Aaron AdlerRabbi Moshe ShulmanVivien HidaryRabbi Dr. Daniel Tropper

195
"Our Father, Our 
King: The Difference 
Between Shirat Hayam 
and Shirat Haazinu"

194
The Second Luchot 
and the Thirteen 
Midot      

185
Meaning of the 
Omer, Counting, and 
Shavuot

184
Guide to the Perplexed 
- perplexing questions 
regarding Rashi's Bible 
Commentary, a search 
for answers 

16:15
-

17:20
Dr. Yael ZieglerRabbi Yair KahnRabbi Yehudah RockDr. Lisa Fredman

15
*** The time of lunch and of the 3rd lesson will appear in your personal schedule.

 Additional details regarding the content of shiurim can be found on the Herzog College web site.



סיורים
א. סיור מס' 1 יצא בשעה 9:00 מצומת גולני )ולא מירושלים(; 

סיום משוער בצומת גולני בשעה 18:00.

ב. סיור מס' 2 )מוזיאונים( – מפגש בכניסה למוזיאון ארצות המקרא בשעה 9:00. 

לא תתקיים הסעה מטדי לסיור זה.

ג. שאר הסיורים יצאו מהחניון המזרחי של איצטדיון טדי בירושלים )מול ארנה( בשעה 

8:30 בבוקר. אנחנו משתדלים לדייק בזמן היציאה, ולא נוכל להמתין למאחרים. 

ד. כחלק מלקחי השנים שעברו בוטלו רוב ההסעות לירושלים וממנה ביום הסיורים. 

כדי להקל על ההגעה לטדי, יעמוד אוטובוס בכניסה למרכז הקונגרסים )בנייני האומה( 

לרשות משתתפי הסיורים. אין צורך להירשם לנסיעה זו, יציאה בשעה 8:00.

ה. סיורים מס' 3, 5, 6, 8, 10 יסתיימו באיצטדיון טדי בשעה 17:00. פיזור בהסעות בהתאם 

להירשם  צורך  אין  המרכזית;  התחנה  לאזור  אוטובוס  יצא   17:30 בשעה  להרשמה. 

להסעה זו. 

ו.  סיורים 4, 7, 9 יסתיימו בשעה מאוחרת יותר כמפורט בתוכנית, והם יעצרו בדרך לטדי 

באזור התחנה המרכזית בירושלים.

ז.  על כל המשתתפים בסיורים 3 - 10 להגיע לאיצטדיון טדי; לא ניתן להצטרף בדרך. 

בסיורים 4, 9 נקבעה נקודת איסוף נוספת, כפי שמופיע בתוכנית.

ח.  לנרשמים באינטרנט – בכל הסיורים אליהם ניתן להירשם באתר, יש מקומות פנויים.

ט.    לממלאים טופס הרשמה – יש לבדוק באתר אלו סיורים סגורים. יש לרשום בטופס 

עדיפויות )3,2,1(, ואנו נודיעך באיזה סיור שובצת. אם כל האפשרויות תהיינה מלאות, 

יוחזר לך התשלום בעבור הסיור.

י.    אנו מבקשים לקרוא היטב את הגדרת המסלולים, ולהירשם אך ורק למסלול מתאים!

יא. יש להביא לסיור: תנ"ך, מים, נעליים, כובע ואוכל לכל היום. יש לעיין בהערות של הסיור, 

אם יש צורך בציוד מיוחד. 

יב.  כל הסיורים מתואמים עם כוחות הביטחון. 

הנסיעה באיזור יהודה ושומרון ברכב ממוגן, כנדרש.

יג.  ייתכנו שינויים קלים במסלולים עקב סיבות לא צפויות )מזג אוויר חם במיוחד, 

הנחיות ביטחון וכד'(.

יד.  מי שברשותו כרטיסי הנחה לכניסה לאתרים )גימלאים, 'מטמון', וכד'( 

- נא להביאם לסיורים.
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חצור  - ראש כל הממלכות 1

 

תל חצור )כולל המוזיאון באיילת השחר(; גיב יוסוף - גלגולה של מסורת; ערן מאיר

ירדן וגבול – נהר הירדן במקרא

סיור ברמת קושי קלה, לרוב ההסבר בתחנות מוצלות, 
אבל תהיינה גם עצירות בשמש,

יציאה מצומת גולני בשעה 9:00, חזרה משוערת – 18:00.

מוזיאון ישראל, מוזיאון ארצות המקראד"ר חגי משגבארכאולוגיה ומקרא2
עמידה ממושכת במוזיאון )מומלץ להביא כיסא מתקפל(; 

מפגש בכניסה למוזיאון ארצות המקרא בשעה 9:00

3

בין שאול לדוד - תחנות 
המשכן: שילה, נוב, גבעון, 

ירושלים  

תל שילה, גבעה )תל אל פול(, נוב )תצפית מהר הצופים(, גבעון )תצפית מנבי סמואל(, עיר דוד הרב יצחק לוי
)תצפית מבית החושן(, הליכה חלקית )או נסיעה( ב"שביל ירושלים" עד עיר דוד

הליכה באתרים,
ההליכה אינה קשה, רובה בשמש

קרבות בתקופת המקרא4
סביב עמק יזרעאל

ד"ר יצחק 
מייטליס

מגידו )בעקבות יאשיהו, אחזיהו, דבורה וסיסרא(; תל יזרעאל )מהפכת יהוא ומות יהורם(; מסלול 
הליכה קצר לעין יזרעאל )שאול וגדעון(; נסיעה ותצפית מכתף שאול 

הליכה רגלית מתונה באתרים – בשמש;
איסוף בצומת מגידו )בתחנה לכיוון תל מגידו( בשעה 9:45 

)משוער(. סיום בירושלים בשעה 19:00

5
ממלכת יהודה אל מול אדום 

הרב יואל בן נון- מבצרים וממצאים 
תצפית מיתיר על בקעת ערד; תל ערד ומשמעות ממצאיו להבנת חוקי מזבח ובית הבחירה בתורה; 

מכתבי ערד והנבואות על אדום; תל שבע ומשמעות ממצאיו – היכן באר שבע המקראית? 
הליכה באתרים תחת השמש הקיצית בבקעת באר שבע

דוד - הרועה מבית לחם 6
שהיה למלך

הליכה קצרה ונוחה, שהייה מינימלית בשמשהר גילה; עמק האלה; כרמל )בדרום הר חברון(דוד נתיב

7
את הירדן הזה –

אפרת נתןגבול או 'עמוד שדרה'?
מזג אויר חם! מעט הליכה, עמידה )כדאי להצטייד מצפה יריחו; קצר אל יהוד; גשר אדם; אתר 'כף הרגל'; הטיילת החדשה בסרטבא

בכיסאות(, יש להצטייד בכמות גדולה של מים, חזרה לטדי 
עד 19:00

פרקי מקרא 8
על רקע נופי גוש עציון 

"דרך האבות", קברי פיר, עמק ברכה, מוזיאון "אדם בהר", כרמים, גיתות ובתי בד, תצפיות מרהיבות אריה רוטנברג
ממצפור האלף, ממצפור צביקה וגבעת עוז. 

קל עד בינוני. מסלולים לא ארוכים בשמש על דרכי עפר עם 
עליות וירידות לא קשות

אליהו בהר הכרמל 9
 

זאב ח' )ז'אבו( 
ארליך

הליכות קצרות בצל, מוזיאון המזגגה בנחשולים, מערת אליהו, מוזיאון הכט )באוניברסיטת חיפה(, מוחרקה
איסוף בתחנת הדלק בצומת אליקים בשעה 9:45 )משוער(, 

סיום בירושלים בשעה 19:00

10 King David, King 
Solomon and 
Archaeology

Shulie Mishkin Khirbet Kayafa, the new Ophel excavations, the archaeology wing of the Israel 
Museum. 

Some walking, climbing 
and standing in the sun

ורים סי
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הסעות
אנו מציעים את ההסעות הבאות )הלוך וחזור( בכל יום.

אם יתברר לקראת קיום ההסעה שמספר הנרשמים נמוך – ההסעה תבוטל, והודעה 

תישלח לנרשמים.

1. נא לדייק בזמנים ובמקום ההמתנה, ההסעות לא יחכו למאחרים.

2. מקום בהסעה מובטח רק לנרשמים מראש.

3. מחירי הנסיעה נקבעו מתוך התחשבות ברחוקים, ולא תהיה הנחה לעולים בדרך. 

התשלום להסעות – מראש , עם התשלום לימי העיון.

4. ההסעות מהצפון והמרכז יוצאות מוקדם כדי לא להיקלע לפקקים וכדי לאפשר תפילה 

והתארגנות לאחר הנסיעה הארוכה.

5. ההסעות מאלון שבות תצאנה בשעה  17:45, 25 דקות אחרי תום השיעור האחרון.

6. אוטובוסים שעוברים בבוקר בצומת הגוש, יאספו את אלה שיגיעו לצומת; אין צורך 

ברישום מוקדם.

7. ביום הסיורים תתקיימנה הסעות אלו בלבד:

•  מאלון שבות - מסלול 1601

•  מהדרום )מצומת 'אחים'-קסטינה( - מסלול מס' 1606.

שעהתחנות

1100 מירושלים
בימי הלימוד: 
ראשון-חמישי

11000
11001
11002

מבנייני האומה
מתחנת הרכבת במלחה 

)6 מגילה )רח' רוזמרין, בתחנה ליד בית מס' 

8:15
8:30
8:40

1601 מאלון שבות
ביום הסיורים בלבד

16011
16012
16013

מאלון שבות )מהכיכר ליד קופ"ח מאוחדת(
מצומת הגוש )לכיוון ירושלים(

מצומת אפרת )על הכביש הראשי( 

7:30
7:35
7:35

1102 מרמת הגולן
ההסעה לא תתקיים 

ביום הסיורים

11021
11022
11023
11024
11025
11026
11027
11028
11029

מקצרין )בקניון(
מרמת מגשימים ומחיספין )בתחנות על הכביש הראשי(

מנוב )בתחנה על הכביש הראשי(
מצומת צמח )בתחנה לכיוון הבקעה(

מבית שאן )בכביש הראשי ליד תחנה מרכזית(
מצומת עין הנצי"ב )לכיוון הבקעה(

ממחולה ומשדמות מחולה )בתחנות לירושלים(
ממצפה יריחו )בתחנה על הכביש הראשי(
מכפר אדומים )בתחנה על הכביש הראשי(

5:15
5:30
5:35
6:05
6:25
6:30
6:45
7:30
7:35

1103  מטבריה
ההסעה לא תתקיים 

ביום הסיורים

11030
11031
11032
11033
11034
11035
11037

מטבריה )בתחנה המרכזית, מול קונדיטוריה גולן(
מצומת פוריה )לכיוון צומת גולני(
מצומת לביא )לכיוון צומת גולני(

מצומת גולני )לכיוון צומת המוביל(
מבית רימון ומהושעיה )בתחנות על הכביש הראשי(

מצומת המוביל )לכיוון צומת אלונים(
מיקנעם - תחנת דלק פז )על הכביש הראשי(

5:30
5:40
5:45
5:50
5:55
6:00
6:35

1104  ממעלות
ההסעה לא תתקיים 

ביום הסיורים

11041
11042
11043
11044
11045
11046
11047
11048

ממעלות )ליד ביכנ"ס הרמב"ם(
מנהריה )צומת הכניסה לכיוון דרום(

מעכו )מתחם הום סנטר, ליד משרד הפנים(
מקרית מוצקין )צומת צבר(

מקרית אתא )בצומת במרכז, בתחנה לכיוון המפרץ(
לב המפרץ )בתחנת האוטובוס לכיוון יגור(

מצומת יגור )על הגשר לכיוון יקנעם(
מצומת התשבי )לכיוון יקנעם(

5:30
5:45
5:50
6:00
6:10
6:20
6:25
6:30 שימו לב לשינויים!
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שעהתחנות

1105  מהמרכז
ההסעה לא תתקיים 

ביום הסיורים

11050
11051
11052
11053
11054
11055
11056
11057
11058

מחדרה )מול המשטרה לכיוון דרום(
מצומת כפר הרוא"ה 

מצומת השרון )בית ליד( )בתחנה לכיוון רעננה(
מצומת רעננה )לכיוון צומת גהה(

מצומת מורשה
מצומת גהה )בתחנה לכיוון דרום(

)400 מצומת קוקה קולה ומבר אילן )בתחנות של קו 
)400 מצומת מסובים )בתחנה של קו 

מרכבת בית שמש )בכיכר שליד התחנה(

6:10
6:15
6:20
6:50
7:00
7:10
7:15
7:25
8:10

1106  מהדרום
ההסעה לא תתקיים 

ביום הסיורים, 
1606 ראה מסלול 

11060
11061
11062
11063
11064
11065
11066

מנתיבות )מול מגדל המים(
מצומת כפר מיימון )לכיוון סעד(

מקיבוץ סעד )בתחנה בכניסה לקיבוץ(
מצומת גבים )בתחנה לכיוון יד מרדכי(

מהכניסה לאשקלון )בתחנה לכיוון תל אביב(
ממרכז שפירא )בתחנה על הכביש הראשי(

מצומת מסמיה )בתחנה לכיוון ירושלים( 

7:00
7:05
7:15
7:25
7:45
8:10
8:25

  1107
מדימונה,מירוחם 

ומבאר שבע
ההסעה לא תתקיים 

ביום הסיורים, 
1606 ראה מסלול 

11071
11072
11073
11074
11075
11076

מדימונה )ליד מפעל הפיס ב"אגד"(
מירוחם )ליד האיצטדיון(

מבאר שבע )מול תחנת הדלק ב"אגד"(
מבאר שבע )בטרמפיאדה ביציאה מן העיר(

מאבן שמואל )בתחנה על הכביש הראשי(
מקרית גת )ליד המשטרה(

6:45
7:00
7:30
7:35
7:50
8:00

1109  משומרון 
ומבנימין

ההסעה לא תתקיים 
ביום הסיורים 

11090
11091
11092
11093
11094
11095
11096
11097

מקרני שומרון )חניון לפידים, מול הקניון(
מקדומים )תחנת הדלק(
מאריאל )תחנת הדלק(

מצומת תפוח )לכיוון עלי(
מעלי )משער היישוב(

משילה )בשער העליון(
מעפרה )בשער(

מתחנת הדלק בפנייה לפסגות

6:10
6:25
6:45
6:55
7:10
7:20
7:35
7:45

שעהתחנות

1110  מרחובות 
וממודיעין

ההסעה לא תתקיים 
ביום הסיורים, 

1606 ראה מסלול 

11101
11102
11103

)36 מרחובות )בי"ס אמי"ת בנות - רח' לח"י 
ממודיעין )בתחנת רכבת מרכז(

מהכיכר בכניסה לנוף איילון

7:20
7:55
8:00

1606  מצומת אחים-
קסטינה

ביום הסיורים בלבד

16065
16066
16067

מצומת אחים-קסטינה )בחניה של תחנת הדלק(
מצומת ראם-מסמיה )בתחנה לכיוון ירושלים(

7, בתחנה לירושלים( מלטרון )צומת חטיבה 

7:10
7:15
7:30

ת הסעו

מחירי הסעות
ירושלים: 1100, 1601

10 ₪ לכל כיוון

בית שמש: 11058

20 ₪ לכל כיוון

צפון: 1102, 1103, 1104

כיוון אחד 50 ₪, הלוך וחזור 75 ₪

מרכז ודרום: 1105, 1106, 1107, 1110, 1606

כיוון אחד 40 ₪, הלוך וחזור 60 ₪

שומרון ובנימין: 1109, 11028, 11029

כיוון אחד 30 ₪, הלוך וחזור 45 ₪ 

המחיר "הלוך וחזור"

הוא לנוסע אחד ובאותו היום בלבד
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אירוח בימי העיוןהרצוג. לדעת. לחנך.
בישיבת הר עציון

ניתן להתארח בחדרי האירוח החדשים בקמפוס
ישיבת הר עציון במחיר מיוחד ללומדי ימי העיון!

כתובתנו:  
המכללה האקדמית הרצוג  

ימי העיון בתנ"ך  
אלון שבות 9043300  
טלפון: 02-9937313  
פקס: 073-2373465  

tanach@herzog.ac.il :דוא"ל  

לפרטים על תוכן השיעורים, להרשמה מקוונת
או להורדת טופס הרשמה:
www.herzog.ac.il

facebook חפשו אותנו ב

מחיר:
לינה בלבד: 160 ₪

לינה+ארוחת בוקר: 190 ₪

חצי פנסיון: 220 ₪ 
חדרים ממוזגים

לפרטים והזמנת אירוח בלבד:
סיון גולדבלום

מנהלת אירוח ישיבת הר- עציון

טל: 02-9937300 שלוחה 251
פלאפון: 052-2606301

eruach@haretzion.org.il


