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אך נדחו , בשנה שעברה כברשהיו אמורים להתפרסם  ,מביאים מאמריםהנוכחי אנו '' שאנן''בכרך 

  .ל''ר שלמה חריר ז''ד ,שהוקדש לזכר מנהלנו האהוב, ז''בשל אופיו המיוחד של כרך ט

  . עם הכותבים –הסליחה וההבנה 

  

  : שה מדוריםושל – בשנתון הנוכחי

  מקרא ופרשנותו

' שלוש'על אודות , י אברבנאל''מעניין של ררוש היסטוריוסופי ימפתיע אותנו בפ אברהם אוחיון

  . בתחילת ספר בראשית' שלישי'ו

בה ר שא ,אותה סיטואציה: 'הניסיון'את הגדרת , בוחן בסיפורי בראשית הראשונים ,ר ניסן אררט''ד

  . פיתוי-כשהוא עומד בפני הצעת – במיוחדו ,שבו עליו להתגבר על יצרו, האדם למצב קשהנקלע 

וש רין לבין פ''רוש רמביי שבפ''נוסח בין דברי רש יעל יסוד עשרות שינוי, מנסה יר ירמיהו מלח''ד

י המקורי נוספו ''רוש רשיפל: לאשש את הקביעה המדעית – י גם במהדורות הביקורתיות''רש

  . עד כדי קרוב לשליש, רושים מאוחריםיפ

ה בת ביחס לתפיסת התשוכדי להציע תובנות נוספו, של ספר יונה' מתרכז בפרק ג משה צפור' פרופ

  . אמת מחייבת תיקון המעשים ללא תביעת תמורה-תשובת: כגון ,ומהותה

המלח - העולה מים, השוכנת בפתח הדרך, גדי-עם עין'' עיר התמרים''מנסה לזהות את  מאיר רוטר

  . הקיני-יהודה ואל הרי-הרי אל

  

  הגות וספרות יהודית

על  כך- עזרא להתחבב כל-משה אבן' לר' ל נורא עלילהא'בודקת במה זכה הפיוט  ר אילת אטינגר''ד

אופיו המבני ופשטותו של , ימיקודו הרעיונ, ישירותו. המזרח-בקרב עדות –ובמיוחד , עדות שונות

   .מסבירים זאת יפה –כאן  הנדון הפיוט

. בראשית המאה שעברה, שאלוניקי העיר, אור על מרכז יהודי חשוב הגיהל מבקשת ר ניצה דורי''ד

גידול לקבוצה הטרוגנית של כותבים - שהיה בית'', מכביאואיל ''העת -לכתב תנזקק היא שם כךל

  . משכילים

  עם השנתון

 



  

 

  
  ז"יכרך  – ב"עתש – "ïðàù"שנתון 

  – יב –

  

לשם כך הוא . עין- התאסלם למראית ,כנראה ,ם''שרמב, ענהמבקש לסתור את הט נסים דנה 'פרופ

שאימץ לעצמו , כוונתם לומר, ם מוסלמי''שגם אם הם מכנים את רמב, אסלאמייםנזקק למקורות 

  .תרבות ערבית

. בעולמנוסות אל השכינה כנוכחות אלוקית מציג את הפרובלמטיקה שבהתייח ר יהושפט נבו''ד 

  . מאמרו מתמקד בניסיון להתמודד עם הנושא בכתבים הראשונים של החסידות

  

  הוראה ומחקר

כנת ות(בגיליון האלקטרוני , במאמרם זה, עושים שימוש ר משה סטופל''שפר וד-ר גלעד הר''ד 

עריכת חישובים עליהם , נתונים של המאפשר ארגון ועיבוד, עוצמה-כלי ממוחשב רב –) האקסל

  .סל-שחקני כדור: במקרה ספציפי –והצגתם החזותית 

המטפח הכוונה עצמית בלמידה אצל , כיצד נראה ארגון לומד, במפורט מתארת ר שרה כץ''ד

  . מורים-תרס בחינוך במכללה האקדמית להכשרהלומדים בקו, סטודנטים

כדי , )י הערות מתודיותובליו(עים משימות והצעות מגוונות מצי ר משה סטופל''ר דוד פרייברט וד''ד

  . אריותלינ-ושי בפתרון מערכת משוואות לאלהתגבר על הק

שיש בהן מן המכוון את הבת לדון , משניות מסדר נשים –בנות ה את מציע ללמד ר יהודה שורץ''ד

  . ומהם שבמסגרת המשפחה ,מהם שמתחום האישיות הפרטית – בנושאים הקרובים ללבה

תיקים ממגוון  118-הגרושין ב- כמותי בעילות-מנצלת את תוצאות המחקר האיכותני ר יעל שחור''ד

  . כדי להצביע על הצורך במעורבות חינוכית בנושא זה במוסדות אקדמיים – האוכלוסיה

, )100,000  ועד... 100... 10..., 2, 1-מ החל('' מספר'' שבייסודן, ם אנגליותמיכאל מור דן במילי' פרופ

  . שמשמעותו נטולה משפות אחרות

  .השנתון-לכל קוראי –ריאה מעניינת הרינו מאחלים ק

ã''èøøà ïñéð ø  
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  : לתשומת לבכם
  :''שאנן'' של מכללתנגישים לכל באתר האינטרנט  – כל המאמרים המתפרסמים בשנתון

  ז"י כרךשנתון  ,רהוצאה לאו
  www.shaanan.ac.il: אתר המכללהכתובת 

   תחת תפריט ההוצאה לאור




