בית מדרש מסייר
לומדים ומטיילים כל השנה ברוח ימי העיון בתנ»ך

דעת מקרא וָ ֶל ֶכת
בנושא" :הנביא – תבנית נוף מולדתו"
סיורים

בית מדרש -הכנה לסיור

ימי שני 7:30-19:30
יציאה מירושלים ,עם איסופים בדרך

ימי שני בין השעות 19:30-21:30
קמפוס היכל שלמה  -ירושלים

תכנים

תאריך
ו' במרחשוון ()15.10.18

שעור פתיחה" :הנביא – תבנית נוף מולדתו" ,הרב יעקב מדן והרב ד"ר שוקי רייס

כ' במרחשוון ()29.10.18

"קבֹץ ֵא ַלי ֶאת ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל ַהר ַה ַּכ ְר ֶמל" עם אליהו ואלישע ממחולה ועד הכרמל
ְ
בהדרכת :ערן מאיר

כ"ז במרחשוון ()5.11.18

עיון בספר מלכים ב' ,הרב נעם פרל

י"א בכסלו ()19.11.18

אתיִ ם ְׁשע ִֹרים ְּב ֶׁש ֶקל ְּב ַׁש ַער ׁש ְֹמרֹון" בעקבות הנביא אלישע בעיר שומרון ובממלכת ישראל שומרון העתיקה וסביבתה
"ס ַ
ָ
בהדרכת :זאב (ז'אבו) ארליך

ב' בטבת ()10.12.18

עיון בנבואת מיכה וישעיה ,הרב ד"ר יואל בן נון

ט"ז בטבת ()24.12.18

מֹור ׁ ֶשת ַּגת" תל גודד ,תל לכיש ותל עיטון
ּלּוחים ַעל ֶ
ָ"ל ֵכן ִּת ְּתנִ י ׁ ִש ִ
בהדרכת :הרב ד"ר יואל בן נון

א' בשבט ()7.1.19

עיון בספר עובדיה ,ד"ר דורון שר-אבי

ט"ו בשבט ()21.1.19

וְ יָ ְרׁשּו ַהּנֶ גֶ ב ֶאת ַהר ֵע ָׂשו" עם הנביא עובדיה אל מרחבי הנגב האדומי חורבת עוזה ונחל קינה
בהדרכת :ד"ר דורון שר-אבי

כ"ט שבט ()4.2.19

עיון בספר ירמיהו ,אפרת נתן

י"ג באדר א' ()18.2.19

"מן ַהּכ ֲֹהנִ ים ֲא ֶׁשר ַּב ֲענָ תֹות ְּב ֶא ֶרץ ִּבנְ יָ ִמן" סיור בארץ בנימין :הנביא מענתות
ִ
בהדרכת :שפנייר יוסי

כ"ז אדר א' ()4.3.19

עיון בספר עמוס ,הרב דוד נתיב

י"א באדר ב' ()18.3.19

"וַ ּיִ ָּק ֵחנִ י ד' ֵמ ַא ֲח ֵרי ַהּצֹאן" בעקבות הרועה והמדבר כבית גידול למנהיגים רכס הכנוב ליד מיצד ,נחל ערוגות עילי ,שדה בר
בהדרכת :הרב דוד נתיב

ג' בניסן ()8.4.19

עיון בספר יחזקאל ,הרב נעם פרל

כ"ד בניסן ()29.4.19

יהם" עם הנביא יחזקאל אל "האפיקים והגאיות" בהרי ישראל צובא ,סטף ,עין חנדק
ִׂשים ָּפנֶ יָך ֶאל ָה ֵרי יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִהּנָ ֵבא ֲא ֵל ֶ
בהדרכת :הרב נעם פרל

ח' באייר ()13.5.19

עיון בספרי חגי וזכריה ,הרב יצחק לוי

כ"ב באייר ()27.5.19

"וְ ָע ְמדּו ַרגְ ָליו ַּבּיֹום ַההּוא ַעל ַהר ַהּזֵ ִתים" עם הנביא זכריה בירושלים של ימי בית שני ,סיור במרחב הר הזיתים ,הר הצופים ואתריהם
בהדרכת :הרב יצחק לוי

עלות הקורס ₪ 2,500

הרצוג .לדעת .לחנך.
לפרטים נוספים ולהצטרפותrishum@herzog.ac.il | 02-9937337 :
*התכנית מקנה גמולים למורים וסיוריה מוכרים כמרעננים תעודת מדריך טיולים*( .בכפוף לאישור משרד החינוך ולביצוע מטלה)
פתיחת התוכניות כפופה למספר הנרשמים

