חדשות המכללה
אייר  -סיון תש"פ

בהיכלה של עיר

המכללה החליטה לא לוותר על חגיגות יום ירושלים ,וקיימה לרגל
היום כנס וסיור וירטואלי בהובלת צחי מגנאז'י ,מנהל התכניות
ב'היכל שלמה' ,ובשיתוף המוזיאון ב'היכל שלמה'.
המשתתפים זכו לתצפית ירושלמית מגג ההיכל ,ושמעו הרצאות
בענייני החג מפי מרצי המכללה .מוזיאון 'היכל שלמה' הפיק
מספר סרטונים ששימשו כקטעי קישור בין ההרצאות השונות .יום
העיון נחתם בסיור וירטואלי בנושא 'עיר ובליבה חומה  -ירושלים
ממלחמת העצמאות ועד מלחמת ששת הימים'.

מה אני שומעת?

במדרשת 'אותות' הפועלת במסגרת המכללה ומיועדת לנשות המגזר החרדי ,התכוננו
השנה לקבלת תורה משותפת  -מרחוק ,אך בשידור חי .בערב לרגל האירוע ,שהונחה
על ידי טו"ר ורדית רוזנבלום ,הרצו הרבנית רחלי פרנקל והגב' מלכי מילר שעסקו
במעמד הר סיני ובמגילת רות.

לקבל את התורה  -באונליין

לקראת חג השבועות המרנו את שיעורי ההכנה המסורתיים לחג
בסדרת שיעורים מקוונים מיוחדים.
יחד עם המועצה האזורית גוש עציון והאגף לתרבות תורנית יצרנו
במכללה לקראת חג השבועות עשרה שיעורים ייחודיים שנפתחו
חינם לקהל הרחב .אלפי גולשים נכנסו לשיעורים ,ונהנו משיעוריהם
של הרב חיים נבון ,ד"ר ברכי אליצור ,הרב פרופ' יהודה ברנדס ,הרב
יעקב מדן ,ד"ר יפה גיסר ועוד ,שנגעו כל אחד בצד אחר של ההכנה
לקראת חג מתן תורה.

מגילת נאמנים

לקראת חג השבועות נערך ערב השקה לספרו החדש של הרב שמעון קליין ,מרצה
בחוג לתושב"ע ,שמציג פירוש חדש למגילת רות .בערב לקחו חלק הרב ברוך זלמד
מלמד שליט"א ,הרב פרופ' יהודה ברנדס ,ד"ר ברכי אליצור ,פרופ' יונתן גרוסמן,
וכמובן המחבר ,מרצה לתנ"ך ולתושב"ע במכללה.

לפני ולפנים ובזום

השבוע התקיים טקס הסיום של תוכנית 'לפני ולפנים'.
כמנהג ימים אלו ,הטקס נערך בזום ,אך גם במתכונת זו לא ויתרו
המארגנים על מבע אמנותי והטקס כלל תכנית בשם "עיגול בתוך
ריבוע" -קפסולות של חיים.

מתמטיקה שימושית

מכללת הרצוג – יום עיון וירטואלי בחוג למתמטיקה
תש"ף

בחוג למתמטיקה נערך יום עיון חוגי וירטואלי שכותרתו" :שימושי מתמטיקה
בעולם הסובב" .יום העיון פגש את הנושא המתמטי במקומות מעניינים :גנטיקה
והסתברות בחיי יעקב אבינו ,עוצמת זרם הגולף ועוד.

שימושי מתמטיקה בעולם הסובב
יום שני ,ט"ז בסיוון8/6 ,

יום רביעי ,י"ח בסיוון10/6 ,

 17:00ד"ר מרב סיאני
עקודים ,נקודים וטלואים – גנטיקה
והסתברות בחיי יעקב אבינו

 16:15ד"ר ישי שפרבר
'טהור בדיוק' – עיון מתמטי הלכתי

 17:00ד"ר חוי ששון
 17:45ד"ר יאיר דה-לאון
מתמטיקה – מלכת המדעים או שפחת
עוצמת זרם הגולף – בטבע ובמודלים
המדעים?
מתמטיים
השילוב המנצח בין מתמטיקה לפיזיקה
השתתפות בכל ארבע ההרצאות -תחשב כהשתתפות ביום עיון אחד במתמטיקה.
הרשמה דרך היועץ הוירטואלי .קישורים למפגשי הזום יישלחו בהמשך לנרשמים ליום העיון.

שומרים על קשר באנגלית

במסגרת ההתמודדות והמסקנות מימי הקורונה שעודה עימנו ,יזמו בחוג לאנגלית
כנס שנשא את השם:
Staying Connected with ELT
ושיקף את המשנה החינוכית והפדגוגית של החוג :ליצור חיבורים  -בין הסטודנטים
לאנשי הסגל ,בין אנשי הסגל בעבודתם ,בין הוראה ולמידה ,בין למידה ומוח ובין
האקדמיה לבין השדה ,וכן את המודל השל קהילה הלומדת שמאפשרת הפרייה
הדדית מתמדת.
הכנס שבו השתתפו  150סטודנטים מהמכללה וממכללות אחרות ,נתן אפשרות
להתחבר חזרה לכמה שעות ,סטודנטים ומורים מכל הארץ הופיעו יחד במסך אחד
ולשוחחו על הדרכים בהן ניתן לשפר את איכות הוראת האנגלית בלמידה מרחוק.
הסטודנטים התנסו בדרכי למידה חדשניות שכבר יושמו בחודשים האחרונים
ובחשיבה על דרכי הוראה יעילות וחווייתיות.

היינו כחולמים עוד בספרדית

כ 100-מורים השתתפו בהשתלמות מיוחדת לבתי ספר באמריקה ה�לטינית ,בהנחייתו של שמואל קורנבליט ,מרכז אמריקה הלטינית בהרצוג
עולמי .בהשתלמות קיבלו ,המורים קיבלו כלים כיצד ללמד באמצעות"
היינו כחולמים" שתורגם לאחרונה לספרדית .כחלק מפעילות בפיתוח
הפרויקט לקחו חלק :הרב ד" ר שוקי רייס ,יונית סדן ,ליאורה שמש ,נתנאל
שפיגל ושרון רימון .וליוו את הפרויקט :ידעיה לוין ואריאל אירני.

על המחאה -בחוג לאזרחות

במסגרת הסמינריון של החוג לאזרחות "היחיד  -שבין מחאה למהפכה"
אותו מלמד ד"ר דודי פויכטונגר התארחו אלי יוסף והרב אבידן פרידמן
לשיחת זום על המחאה נגד עסקאות ומכירות נשק למדינות אשר ידוע
כי הן עושות בו שימוש למטרות רצח ופגיעה בזכויות האדם בתחומי
ריבונותן .השניים דנו עם הסטודנטים בשאלות המוסריות העומדות אל
מול ההשלכות והשיקולים המדיניים ,בשאלת המחאה חסרת הסיכוי
ובמחירים שהיא גובה

ה"דעת" ה16-

כתב העת הווירטואלי 'לימודים'  -היוצא במסגרת אתר דעת,
השיק את גיליון מספר  .16הגיליון כולל מעל  30מאמרים,
המקיפים כאלף עמודים .בכתב העת 'לימודים' מתפרסמים גם
עבודות דוקטור ועבודות מ.א .יצירות ומחקרים מקוריים.
לצפייה בכתב העת לחצו כאן >>
אתר דעת מרחיב את מדור המשפחה ,ולרגל שיתוף פעולה עם
מכון פועה ,יתווספו למדור בזמן הקרוב מספר רב של מאמרים ,בנוסף למאות המאמרים הכלולים בו כיום.
כתובת מדור משפחהhttp://www.daat.ac.il/he-il/mishpacha:
לצפייה במדור המשפחה לחצו כאן >>
מדור משפחה כולל עכשיו את האשכולות הבאים:
ספרים בטקסט מלא ,סיכומים מספרי הלכה ,בר/בת מצווה ,חינוך מיני ,נישואין ,הקמת משפחה ,הולדת ילדים ,פירוק
המשפחה ,מעמד האשה ,בין הורים לילדים ,ביבליוגרפיה לנושא משפחה.

חדשים על המדף
בהוצאת 'תבונות' יצאו לאחרונה שני ספרים חדשים.
בספר 'איכה :מייאוש לתפילה' טוען מחבר הספר ,פרופ' אלי עסיס ,כי מגילת איכה אינה רק
קינה ונהי על החורבן ,אלא נועדה גם ובעיקר לתת תקווה לעם בחשכת הגלות .תפקיד המגילה
הוא להעביר את המקונן מייאוש לתפילה ,ולאימוץ התפיסה שמצב החורבן הוא זמני משום שה'
לא ניתק את קשר הברית ִעם עמו .המגילה מבטאת את הרעיון שגם אם בניית המקדש נדחתה
"ה ִׁש ֵיבנּו ה'
בינתיים ,רצונו של העם להרגיש רצוי על ידי ה' אפשרי ,וכי הברית ִעימו לעולם קיימתֲ .
ׁשּובהַ ,ח ֵּדׁש יָ ֵמינּו ְּכ ֶק ֶדם".
ֵא ֶליָך וְ נָ ָ
הספר 'יוצרים קולנוע בבית הספר התיכון' של מולי קימל מוליך את המורה
בהוראת הקולנוע המעשי בבית הספר התיכון צעד אחר צעד ,משלב הקמת
המגמה ועד לסרטי הגמר ולערב ההקרנה ,ומעשיר אותו גם במישור הטכני של
מקצועות ההפקה וגם במישור הפדגוגי.
נוסף על המקצוענות המעשית הנרכשת במגמה ,מהלך יצירת הסרטים בבית הספר התיכון הוא
מעיין שופע של יצירתיות אישית וקבוצתית ,כר נרחב לחינוך לערכים ולמחויבות חברתית וצעד
חשוב בהתבגרות בני הנוער .ספר זה יעזור למורה להביא את תלמידיו להצלחה בשני המישורים,
הטכני והערכי.

על אתר -גיליון כ'

לאחרונה הופיע הגיליון ה 20-של כתב העת "על אתר" ,המוקדש לסוגיות שונות בחקר א"י לאורך
הדורות .כתב העת נוסד בידי המכללה בשנת תשנ"ו ( ,)1996ובמהלך השנים פורסמו במסגרתו
מאות מאמרים וסקירות בנושאים שונים ,רבים מהם תוך התמקדות בקשר שבין המקורות
העבריים הכתובים לבין הממצאים בשטח מן התקופות השונות.
בשנים האחרונות שימש ד"ר ראובן גפני כעורך כתב העת ,ועם חברי המערכת נמנו ד"ר דורון שר
אבי ,ד"ר תמי קמינסקי ופרופ' חיים בן דו.
בגיליון כ' של על אתר ,פורסמו חמישה מאמרים בנושאים שונים :מאמרו של ד"ר יצחק
מייטליס עוסק בקשר המורכב שבין הממצאים הארכיאולוגיים (או היעדרם) לבין הטקסטים
ההיסטוריים המקראיים והחוץ-מקראיים ; מאמרו של ד"ר דוד שניאור עוסק במשמעותם
הריאלית והמטאפורית של עצים שונים בסיפור המקראי; מאמרו של זאב ח' ארליך מפענח את
משמעותה והקשרה ההיסטורי של כתובת עתיקה שנתגלתה בבניין בכפר גי'פנא; מאמרה של
ד"ר תמי קמינסקי עוסק בעיצוב טקסי הקבורה והאבל בחברה הקיבוצים בצעירותה; ומאמרה
של ד"ר אילה שקלאר ,מתמקד ביחסו של "האדמו"ר החלוץ" למאורעות תרפ"ט ,וללקחים ההיסטוריוסופיים
שהסיק מהם.
כל המאמרים והגיליונות של על אתר -בכלל זה הגיליון האחרון  -פתוחים לעיון באתר הוצאת תבונות.

יצא לאור גיליון כא של כתב העת 'נטועים'
המוקדש לענייני תורה שבעל פה

מאמר של פרופ' שולמית אליצור ,הפותח את הגיליון ,עוסק בשיחזור הפתיחה הקדומה של ברכת
קדושת היום בשבתות .מאמרה של ד"ר תמר קדרי ,הוא עיבוד של הרצאתה בערב עיון לרגל פירסום
הספר 'מרבדי משנה' של הרב אבי וולפיש .במאמרה היא עוסקת במקומו של פרופ' יונה פרנקל
כמעצב המחקר הספרותי של חיבורי חז"ל ובהמשך של כיווני המחקר שלו בדור של תלמידיו ומבקריו.
בין לבין עוסק הגיליון במגוון של נושאים :בדיון של ד"ר חנן גפני על מוטיב ה'ראיה' במסכת חגיגה;
בדיון על עיבור השנה במסכת סנהדרין מאת ד"ר דוד סבתו ;,ובדיון על יחסי חוק וסיפור במקרא בעיני
פירסם
חז"ל מאת ד"ר עדינה שטרנברג .הגיליון עוסק גם בכתבי ראשונים ואחרונים .פרופ' שמחה עמנואל
מחקר על מנהג האשכנזים לעמוד בזמן קדיש; הרב עדיאל כהן הקדיש מחקר מקיף על החידושים בגמרא של הרב
מנחם מנדל שניאורסון  -האדמו"ר מלובביץ' .מחקרו הגדול של מרדכי סבתו על מסכת סנהדרין זכה למאמר ביקורת
מאת ד"ר רבין שושטרי.
הגיליון עלה במתכונת דיגיטלית ,כאשר כל גיליוןמאמר עלה לאתר מיד אחרי קבלתו והתקנתו לפירסום .ההדפסה של
הגיליון התעכבה בשל הקורונה .בין לבין החלו לעלות לאתר המאמרים הראשונים של גיליון כ"ב של נטועים.

ברכות

מזל טוב
לאשל (מזכירת היחידה
להתמחות וכניסה
להוראה)
ומיכאל סרן להולדת
הבת ,רוב נחת ושמחה.

לדפנה פאסי (מדפי"ת)
להולדת הנכד

לדורית אנגל (מדפי"ת)
לאירוסי בנה
ללאה (שכר לימוד – נוות לידעיה (מנכ"ל (משותף)
ישראל) ואוריאל כהן
ומנהל ביה"ס ללימודי
להולדת הבן
חוץ)
ואלישבע לוין להולדת
לד"ר יהודית חסידה,
הנכד
מרצה בחוג לחינוך
ובתכנית 'אחכימה'
לנאוה סגל (מדפי"ת)
לקבלת הדוקטורט
לרגל בר המצווה לבנה

הרצוג .לדעת .לחנך

למשה (מרצה) ושרה
וסרשטיין
לאירוסי בנם בצלאל
למאיר שפיגלמן (מנמ"ר)
להולדת הנכדה ,בת
לנהרה ואהרן פרנקל
לעוזי פוקס (ראש החוג
לתושב"ע) להולדת
הנכדה
לגדי (מנהל כספים)
וזהבה נבט לרגל בת
המצווה לבתם הילה

לרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי ראש
תוכנית בית מדרש לנשים לרגל צאת
ספרה משפטיך למדני

ניחום אבלים
אנו משתתפים בצערו של פרופ' דוד
הנשקה (מרצה בחוג לתושבע"פ בתואר
השני) בפטירת אמו מרת צפורה
הנשקה ז"ל
אנו משתתפים בצערו של יצחק
מנדלבאום (מרצה) בפטירת אביו,
פרופסור אשר מנדלבאום ז"ל

