
בס"ד

"ְּבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית ֶּבן ָּדִוד ָּבא"
גאולה ראשונה, שנייה ושלישית בתנ"ך

9:20-
10:30

14:30-
15:40

11:00-
12:10

16:10-
17:20

12:40-
13:50

 הרבנית דינה ראפ
צדקותו של יוסף

 הרב דוד דודקביץ'
הדוד, הרעיה והאלמנה - במגילות

הרבנית ורדית אביחי
שרה, הגר וישמעאל

 הרבנית דנה סליי
"כולם קדושים"- קרח ועדתו

הרב שמואל אליהו
יסודות הנחמה בתנ"ך

 הרב דוד מתוקי
נושאו של ספר ויקרא

 הרבנית ברוריה בן שחר
הדודאים נתנו ריח

 הרב דוד חי הכהן
המלאך ההולך לפני ישראל

 הרה"ג יעקב אריאל
משפט בג"ץ במבט התנ"ך

 הרב חן חלמיש
סודה של אם המלך

 הרב רמי גליקשטיין
מנהיגות נשית בספרי הנביאים

 הרב מיכאל טוביאנו
אדום וישמעאל באחרית הימים

 הרב דוד מתוקי
נושאו של ספר ויקרא

 הרב איתן שנדורפי
מעמד הברכה והקללה

 הרב מיכאל טוביאנו
אדום וישמעאל באחרית הימים

 הרה"ג יעקב אריאל
משפט בג"ץ במבט התנ"ך

 הרב שמואל ישמח
רצח גדליה בעשרת ימי תשובה

הרב שמואל אליהו
יסודות הנחמה בתנ"ך

 הרב מוטי פרנקו
יחזקאל ונבואת המקדש השלישי

 הרב בנימין סופר
השדה בענתות

הרב ברוך סליי
חזיון הצלם בספר דניאל

 הרב דני סטיסקין
ערי הלוויים, האמנם?

 הרב מנחם בורשטיין
מעשה יעקב וצאן לבן

 הרב מישאל רובין
גאולה כחלום

 הרב שמואל ישמח
רצח גדליה בעשרת ימי תשובה

 הרב דני סטיסקין
מצוות המלך - מאיסה בה'?!

 הרב קובי דביר
יחס התנ"ך להתמודדות עם שכול

 הרב ארי לנדא
תאוות השליו ומבחן האמונה

 הרב מוטי פרנקו
הולדת יצחק, זכות וברית

 הרב בנימין סופר
השדה בענתות

נשים

הפסקת צהרייםהפסקת צהריים
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גברים

שיחה פתוחה ומרגשת על גאולה פרטית-לאומית עם18:00

יהונתן פולארד
9:20-
10:30

14:30-
15:40

11:00-
12:10

12:40-
13:50

הרב אוהד תירוש
גאולה תתנו לארץ

 הרב יהושע שפירא
מצרים ויופיה העתידי בתנ"ך

 הרב שלמה דרייפוס
אהבת דוד ויהונתן

הרב אליעזר קשתיאל
שיאה של הגאולה בספר יחזקאל

הרב חגי לונדין
פרשה של הנפש – תנ"ך בדורנו

 הרב יואל מנוביץ'
"אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא"

 הרב בנימין רוזנצוויג
"לכולם בשם יקרא"

 הרב יואב אוריאל
הגאולה בימי השופטים

הרב יהושע ון דייק
בין חטאת יחידים לחטאת הציבור

 הרב חננאל אתרוג
השמיטה והארץ

 הרבנית רותי שפירא
שעריו בתודה

הרבנית חגית אלרן
מבנה נבואת יחזקאל ומשמעותו

פרופ' דבורה רוזנווסר
גימטריות ונוטריקון בפרוש רש"י

 הרבנית עידית איצקוביץ'
מגאולת מצרים לגאולה אחרונה

הרב חגי לונדין
פרשה של הנפש – תנ"ך בדורנו

 הרבנית גילה שרים
לדרכו של אליהו

 הרב יואל מנוביץ'
"אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא"

 הרב חננאל אתרוג
בני יוסף וההר

 הרב אלחנן בן נון
מאבק אלופי יהודה בבית דוד!?

 לינור בר ששת
מצאתי דוד עבדי

 הרבנית דניאלה ון דייק
החסד במלכות דוד

 הרב יהושע שפירא
מצרים ויופיה העתידי בתנ"ך

הרב יהושע ון דייק
שמיטה וגאולה

 הרב שלמה דרייפוס
הכנה לדרך במדבר

 הרב יואב אוריאל
מבט אחר על מגילת איכה

הרב אליעזר קשתיאל
שיאה של הגאולה בספר יחזקאל

הרבנית עידית שילה
סרח בת אשר

 הרב ברוך סליי
חזיון הצלם בספר דניאל

חיה וישליצקי
"המקום אשר יבחר ה'"

הרב אוהד תירוש
גאולה תתנו לארץ

הפסקת צהרייםהפסקת צהריים

)2
.8

ב )
א

ה' 
שי | 

לי
ש

ם 
-16:10יו

17:20

"במוצאי שביעית בן דוד בא"
השיעורים בנושא הגאולה בתנ"ך

"במוצאי שביעית בן דוד בא"
השיעורים בנושא הגאולה בתנ"ך

שיעורים ייעודיים למורים

9:20-
10:50

9:00-
10:30

14:30-
16:00

11:00-
12:30

10:40-
12:10 12:40-

14:10

12:20-
13:50

 הרב אופיר שוורצבוים
התשובה לעצמיות בתנ"ך

הרב יורם אליהו
בניין האומה מתוך בניין המידות

 הרב יונה גודמן
התמודדות תלמידינו עם מסכים

 הרב עמירם אלבה
"מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי"

לינור בר ששת
להעניק משמעות לפרטים 

בשיעורי בקיאות

הרב יורם אליהו
בניין האומה מתוך בניין המידות

 הרב יונה גודמן
התמודדות תלמידינו עם מסכים

 הרב אופיר שוורצבוים
התשובה לעצמיות בתנ"ך

 הרב בנימין רוזנצוויג
לימוד התנ"ך כמחולל מהפכה 

בתלמיד

 הרב עמירם אלבה
"מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי"

הרב יחזקאל כהן
בחירת ישראל - זהות לאומית בתנ"ך
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הפסקת צהרייםהפסקת צהריים

שיעורים ב-גבריםנשים

הרבנית שיפי גולדשטיין 
ללמוד אמונה וביטחון מספר 

בראשית

 הרב אסף נאומבורג
חינוך ליראת שמיים בשיעורי 

תנ"ך

 יעל ואן דייק
 שישוב המחנך אל עצמו

*

*

*

*

*

שיעורים לנשים בלבד

הרב יונתן קרעי
בין שאלה לתשובה בהוראת התנ"ך

הרבנית גלית מלכה
העמקת הזהות והציפיה לבניין המקדש

 הרב עמוס נתנאל
בין שיעור תנ"ך לשיעור חינוך

 הרבנית רחלי מונדשיין
משמעות ומסרים בשיעורי בקיאות

השתלמות
תנועת המחנכים

בשילוב כנס ימי לימוד תנ"ך

השתלמות
תנועת המחנכים

תנועת המחנכים


