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שם המרצה הנושא תאריך
פרופ' אביגדור שנאן אלקנה ושמואל של חז"ל 21.10.20

פרופ' חננאל מאק קין – פנים שונות של דמותו במקרא ובספרות שלאחריו. 28.10.20
ד"ר עומר מינקה ענישה באמצעות הריסת בתים לאור היבטים משפטיים מן המקרא. 04.11.20

הרב ד"ר ניר ורגון תמורות בהליך הנישואין בישראל מימי המקרא לימי חז"ל 11.11.20
פרופ' בן-ציון רוזנפלד מלחמת אחים בספר שופטים בעיני חז"ל 18.11.20

ד"ר צבי שמעון המגפה בימי דוד )שמ"ב כד(: קורונה קטנה לידה 25.11.20
ד"ר שרה שוורץ פרשת פילגש בגבעה ובקשת המלוכה 02.12.20

הרב עו״ד אסף הר נוי נחשים ועקרבים בבורו של יוסף 09.12.20
ד"ר רבקה רביב ספר דניאל – מה הוא עושה בתנ"ך ומה הוא עושה לתנ"ך? 16.12.20
ד"ר יוסף פריאל האם נקם יוסף באחיו? 23.12.20

ד"ר דורית דויטש בת אצל ִאמה? מבט חדש על קשרי אבות ובנות? 30.12.20
פרופ' ג'פרי וולף וַּיְַסֵּתר מֶֹׁשה ּפָנָיו: טוב עשה או לא? 06.01.21

<<<  יתכנו שינויים בנושאים, במרצים ובמועדי ההרצאות

 התנ”ך מזוית אחרת
מרכז הקורס: פרופ' שמואל ורגון

הקורס יתקיים: בימי ד' בין השעות: 13:30-12:00. עלות הקורס:700 ₪ לסמסטר )בכל סמסטר 12 מפגשים(.
תוענק הנחה של 100 ₪ עד לתאריך 15.10.20 לנרשמים לשני הסמסטרים )ההנחה תינתן עבור סמסטר ב'(

התנ"ך, "ספר הספרים", הוא רב-המכר הכלל-עולמי של כל הזמנים. כדי ללמוד ביצירה הגג  במה יעסוק הקורס ?
דולה והחשובה הזאת אין צורך להיות פרשן בעל תואר אקדמי או חוקר במקצוע התנ"ך, שכן "ספר הספרים" פתוח לכל 
וניתן להיקרא ברמות שונות ומנקודות מבט מגוונות. בסדרה  "התנ"ך מזווית אחרת", ירצו במשך השנה מיטב המרצים 

בארץ מתחומי מקצוע שונים, כשכל אחד מהם מתעניין בתנ"ך מזווית הראייה של עיסוקו ומומחיותו. המרצים והנושאים 
בקורס משקפים נקודות תצפית שונות של קריאה משמעותית בתנ"ך.

סמסטר א'     מספר הקורס: 25-132-01       

שם המרצה הנושא תאריך
ד"ר חזוניאל טויטו שניהם ביחד או כל אחד לחוד? – בין משכן למקדש 10.03.21

הרב פרופ' יהושע ברמן יציאת מצרים בראי הארכיאולוגיה ומשמעות שירת הים 17.03.21

פרופ' יוסף פליישמן זְרֻּבָבֶל ּבֶןגְׁשַאלְִּתיֵאל ּפַַחת יְהּודָה 07.04.21

פרופ' אהרן מונדשיין עשרת הדברות– מוקד ספר שמות 21.04.21

ד"ר ישעיהו בן-פזי דגמים מקראיים במעשי חכמים:  נחום איש גמזו ומותו של קבצן ברעב. 28.04.21

פרופ' יהונתן יעקבס ספר תהלים – ספר אחד או חמישה ספרים? 05.05.21

ד"ר ארנון עצמון דוד "נעים זמירות ישראל" כמחבר ספר תהלים על פי המדרש. 12.05.21

ד"ר ליאור גוטליב "וַּיִּטַע ה' ֱאלִֹהים ּגַןגּבְעֵדֶן ִמּקֶדֶם": מטרתו של גן עדן לפי פשוטו של מקרא. 19.05.21

גב׳ אפרת שוורץ "וזאת הברכה" ; סוף דבר הכל נשמע. מדוע מסיימת התורה בתיאור מותו 
של משה רבנו?

26.05.21

הרב ד"ר משה פינצ'וק תענית ז' אלול – מדוע נקבעה תענית על מוציאים את דיבת הארץ? 02.06.21

פרופ' רלה קושלבסקי המטה הפורח לאורך הדורות: סמל ומשמעות. 09.06.21

הרב שמואל פיירשטיין רגעי פרידה בתנ"ך 16.06.21

<<<  יתכנו שינויים בנושאים, במרצים ובמועדי ההרצאות
 

 התנ”ך מזוית אחרת
מרכז הקורס: פרופ' שמואל ורגון

סמסטר ב'     מספר הקורס: 25-232-01
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