
 קח א.פרופ'
 א. א, פרוש / רוזנטל.

 אורבי
 רבנים להכשרת מוסד להקמתהתכנית

 התורה( ליהדות התניעה של החלנה ועית ישיי,ת דיוני בעקבות,סיכום

 -, תיסחיוח
,- 

 אדרבד פרוה שהגישו פוח, זח השונים תלימודים, לתוכנית מיסודקנוי
 של המוקדמת הכשרתו אל שתות גישרת פבטאים רוזנטל,ופרדפ'

 מיועד שהמוסד סבור, אורבד פרופ' געור רי. לחיות חמיועד.חתלמיד
 אלא ראשוניים, ללימודיננ זקוקים אינס ששוב תלמידים,לקליטה
 מן להתחיל שיש רוזנטל, פרופ' טען לרבנות, הוסמכו שכברתלמידים,
 פלכתחילח יאיהי לימוד, עצות ארבע של ישיבח להקיםהיסודות,
 . . ימעשח. הלכהללימוד

. 
ל  

 : רוזנטל פרופ' של הצעתו לפי הלימודים,תענית

 ראשונה שנה1.
 ז תלמודא(

 בחינה[ עצמי, ,לימוד ,ב.-קמי.( חוליו מס' י בריחוט1(
 ששת 4. 21אשעתיים([ ]סמינר קידושין מע' י בעיון2(

 י ותאלף משנחי
 ' יסמיני[ זרעים ס'מת71

 שעיה2 :
 טריפות הל 1 א'-י"ח( ,סי' שחיטה חל 'ויישו"ע- י פוסעיםס

 ,עצמי ]ייפיי ק"מ-ס"7( )יין שוטת נ ליס--י(נסי
 שעות 4 סגיהם([ או טור או המב"ב עפ'ע )2()שעתיים,וסמרר

 שעות ג . . . ]שיעור[ חתגאיפ לספרותמירוא

 שעית2 ;. .. ]סמינר[ חחלבחמזרשי
 שעח1. מקראיתארמית
 שעותג- ]שיעור[ האגדה לספרותמגוא

 ~nlyw1סחם

 שניית שנה2.
- י תלמודא(

 בחינה[ עצמי, נלימת )ג.-צ,( גיטין מס' ז בריתוס1(
 4.*עות -- )2אשעתיים([ נימינר ב"ב מס' בעיוןז2(

370

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "איש על העדה", ספר הכינוס למחשבת-היהדות, עורך: ד"ר יצחק אייזנר, הוצאת משרד החינוך והתרבות/המחלקה תרבות תורנית, ירושלים, תשל"ג



 - ' -'4'יי ותוטפתאז טשיש

מתי
 שעות2. נסמיך מועד ס'

 :: ! פוסקיםט
 מליאת.. הל'. 1 ס"ה4__ס"ח( )סי דם חל יועד ושו"עטור

 הל' 1 פ"ז-צ"ז( )סי' גחלב בשר הל' ; U"V~--ע"ח()סי'

 (xz וסמינר עצמי ]לימוד צ"ח-קי"ח( )סי'תערובוה
 שעית4. 'שעתיים([

 שעות11YIWI '2] וירושלמי בבלי ! חאמוראים ליפרותאבוא
 ~1tVtW] חגא21יס לספרותמבוא

.
.

 שעה 2 "
 שעות 2 ]סמינר[ הגאונים תשובות גדולות, חלביתשאילתות,

 שעת1 '.- ארצישראליתארמית
2 ]סמינר[ רבהבראשית

~'yff 

 שעות 18סה"כ

' עולי%1י31 133%1,*נ*

 בטאי,"
 יבמות מס' ! בריחוט1(

 3ב--קבב"
 גח"ח( עצמי, תימוד

 שעות4 (ots~vwxz)] ]סטיגר כתובות מס' ז בעין2(
 1 יתוספתא משנהמ

 נויקין ס'מתוך
 ]סמינרי

 שעות 2
ן פוסקיפ1ט

 תל' 1 א'-ו'( )סי' פו"ר הלכות אבן-העזרו ושו"עטור
 כי'1-מה( )סי' קידושין הל' 1 *( זע--ר"ה )י"אישות
 שעות 4 ." )2אשעתיים(ן וסמינר עצמי]לימוד

 ורמג"ם תם רבנו ועד חננאל רבנו סו י חרפנית לספרותמטא
 שעה 1 .]שיעור[
 שעוהavI 2'((שאלות-ותשובות

 שעה1 .' בבליתארתית
 שטת2 נסמינר[ רצחויירא

 שעות 16סה"ג
..

 רביעית. שנה4.
..,. 

ל '. - הימוריא( ..= 

 בחי3ח( עצמי, ~לימוד )ב.--עב( נידה מס' ! בריהוט41
 שעות4 )2אשעתייס([ ]סמינר שבת מס' י בעיון2(

 י'ץ סי'*
- 

 מיוהד. טיפול
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 .., .: תוספתא: משנחב(

 שעות 2 '. ,' ' ]סמינר[ טהרות ס'מת71
 : סופקכםס

 קנ"ח יסי' וחליצה ייבום מיאון, חל אה"ע 1ש1"עטור
 - ]סמינר קפ"ב=ר"א .)סי' נידה הל' יןו,ד ;-קעאו(

 שעות4 .,. -%21שעתייס([
 שעה 2 ]שיעור[ הט"ו עד הי"ג המאה חכמי חיכנית: לטהרותמצוא

 שעה2 ]סמינר[שאלותיותשוגות
 ימינן ועד הטעו המאה מן בספדוה שגהלנהפולמוסין

 שעות2 ]סמינר[ גיסיו( )הסמיכה,-
תנחומא

~1)tDVI 

 שעות2

 שעות 16סה"כ

- מבקשיט אנואין - רוזנטל פרופ' הדגיש   עטרת להחזיר אלא 
 משום הסימנים, כל לפי בזה, יהא כן, פי על אף ליושנה.ההוראה
 תקווה, מתוך עליהן לסמוך נוכל לא לכן הישיבות. בעולט ממשמהפכה

שמלאבת)י
 ג,דיהי. בחלקה, לפחות תיעשה

 בקשיים נתקל ההתחלה, מן הכול ילמיו שתלמידיה שנים,ארגע שי חדשה, כ,ש,גה ירבעם ביתיהמדדש את להקים התוכניהביצוע
 העליויי תשלב סו לחת"יל אורבן פרופ' הצ.ע כד משום רבים.מעשים
 לרצנות. היסמכו שכגר תלמידים, להכשירכלומר,
 אברכים הישיגות תלמידי .בין למצוא יש אורגך, פרופ' סבורלפיכך,
 כדאי לא יימצאו, לא אלו "אס ייעוד. הרבנות בתפקיד שיראוצעיריכן

 חודשים מספר כתוספת שניס, שלוש יהיה הלימודים משךלהתחיל".
 ובחינות. גמר לענודותנוספים

 הלימודיםתכנית
 : חראשוגחבשנה
 ': הפ,לולומת-ההיסטורית. השיטהא.

' 
. 

 בישיבה(. )למדו ,שלא הקודי במקצועות השלמותב.
 ותוספתא משנח ; רוונטל( פרופ' )כהצעת התנאים לספרות מבוא4

 מועד. סדר-
 של והשלמות אפשטיין )פרופ' והתוספתא חמשנה לנוסחמבואד.

 - ' ' . אלבק(.פרופ'

 רבה. זגדאשית מכילת~ת י ואנדח חלבה למירשימבואה.
 הלכות שי' בנושאים חתלמידיס. יעסקו זו בשנה י ושו"תמוסקיםו.

 . ואבלות. מועד עירובין,שבת,

. . : 

 העדית. ומנהגי נוסחאות התפילה, סידור תולדותז.
 רמג"ס. רייי,היוי, רס"ג, י הביניים ימי של פילוסופיהח.
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נספחים

- וירושלמי תוספתא משנח, י וחאמ1ראום התנאים לספרות מבואא. י וכשגייהנשגה זרעים. 
 וטפרי. ספרא : הלכה מדרשב.
 רבה. ויקרא ? אגדה מדרשיג.
 ומעשרות, תרומות שביעית, ארץ-ישראל, הלכות : ושו"ת פוסקיםד.

 וכף.כלאיים
 . וחסידות. קבלה המיסטיקה, לספרות -מבואהן
: החדורה. בעת ישראל תולדות של שיטתי 19רסה.

 ונאומים. דרשות של ועיבוד חיבור הדרוש, תורתז.

 השלישית: .בשכח
 הרבנית. הספרות תולדותא.
 )הלכות משפט וחושן אבן-העזר רמג"ם, גאונים, ' ושו"ת מוסקיםב.

 נחלות(. מרע, שכיג מהנות, עדות,.
 המשפט. ויסודות למשפטים מבואנ
 חגרתית. ולפסיכולוגיה לסוציולוגיה תבואד.~
ה..

 זמננו. ביהדות מחשבה זרמי
 ממציאות . גשאלות מגומלים ופסקי-דין שאלות-ותשובות . חיבור1.

 ,תק91תנ1.

 ליהדות  התנועה  פר,זיס)מהלמם,
  תשל"א(  מרחשוך 4,  ינורה,של

 יעקובוביץ י.הרב

 ישיבות וראשי.רנ:ניכ(
 פתרונות. גם ומציע הבעיות את יעקגבוביץ הרב מסכם זהבמאמר

נא[
 "טהור" תלמודי מחקר להעדיף הנוכחית המגמה על הערגו מכברזה
 בכתבי משתוף. שהדבר כפי מעשית,  רבתה של  המוצוע בחירת פניעל
 ישיבות. בוגרי בין בפועל שלא רבנים של הגובר ובמספרם רבנייםעת

 הובאי זו התפתחות של המסקנות מןאחדות
 "יחס בשם גלוי במאמר

 של תשכ"ה תמוז בגליון  יצגלנבוגך רפאל להרג לרבנות" - גטולשל
 פאג'ע. וול  ברויער  יצחק .מוסד ע'ע לאור מיצא עהאהמעיך"כ,כתב
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