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

הקורס יתקיים: בימי ג' בין השעות 13:30-12:00 
עלות הקורס: 700 ₪ לכל סמסטר. )בכל סמסטר 12 מפגשים(. ניתן להירשם מראש לכל השנה או לכל                           
סמסטר בנפרד. לנרשמים מראש לשני הסמסטרים הנחה של 100 ₪ על סמסטר ב', ההנחה תקפה עד ה- 23.10.

במה יעסוק הקורס: 
התנ"ך, "ספר הספרים", הוא רב-המכר הכלל-עולמי של כל הזמנים. כדי ללמוד ביצירה הגדולה 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.

שם המרצה הנושא תאריך
פרופ' אביגדור שנאן חברי הסנהדרין בשירות צבאו של דוד המלך 25.10.22

ד"ר שרה שוורץ לאן נוליך את החרפה – פרשת אונס תמר )שמ״ב יג( 8.11.22

ד"ר מירב טובול כהנא "וֵשם הגדולה לאה": לדמותה של לאה בעיני חז"ל 15.11.22

ד"ר אפרים יצחקי המקרא בעיני חז"ל – פשט, דרש והרחבה 22.11.22

עו"ד נעם ורגון על נדר ונודרי נדרים – יעקב אבינו ויפתח הגלעדי 29.11.22

פרופ' בן ציון רוזנפלד חזקיה המלך – האם התאים להיות משיח בעיני חז"ל 6.12.22

ד"ר יצחק )צחי( הרשקוביץ "בין אחים לשבטים: מה אפשר ללמוד מפרשיות יוסף ואחיו?" 13.12.22

ד"ר צבי שמעון ערי מקלט: פשרה או אידיאל? 20.12.22

פרופ' יוסף פליישמן "נחמיה המנהיג המאוכזב" 27.12.22

פרופ' ארנון עצמון "לידת משה – בין מקרא למדרש" 10.1.23

פרופ' חננאל מאק "יהואש מלך יהודה, האחות הטובה, גובה התקווה ועומק האכזבה" 17.1.23

מר אריה ארזי מנהיגותו של משה רבנו- עבד ה׳ וגדול המנהיגים- לאור תיאוריות 
מודרניות על מנהיגות 24.1.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים, במרצים ובמועדי ההרצאות 

שם המרצהסמסטר א'   מספר הקורס: 25-132-01    הנושא תאריך
ד"ר איילת סיידלר חנה ֵאם שמואל 14.3.23

הרב ד"ר יהודה יונגסטר על זדון, שגגה ואונס, על  כוונה ועל רצון: עיון לאור קרבן 
החטאת במקורות חז"ל 21.3.23

ד"ר דב הרמן ־"והגדת לבנך" – ילד הנולד בעזרת טכנולוגיות פריון מתקד
מות, האם הוא בנך? 28.3.23

הרב ד"ר ניר ורגון איך תיראה הגאולה לפי המקרא ולפי חז"ל 18.4.23

ד"ר לאה הימלפרב מעשה אבות סימן לבנים – מהמקרא למדינה 2.5.23

ד״ר חזוניאל טוויטו "בין מתן תורה לחזון אחרית הימים – ִהרהורים ותובנות" 9.5.23

ד"ר איילת לוי רייפר "ירושלים – מפגש בין ארכיאולוגיה למקרא" 16.5.23

הרב ד"ר משה פינצ'וק 'אלהי שמשון ואלקי הרקולס' – עיון משווה. 23.5.23

ד"ר ישעיהו בן-פזי פריון בתנ"ך ובמדרש: מבט מגדרי 30.5.23

ד"ר יצחק עמר על מלוכה וגבורה: הופעתו של שאול בספר דה"י 6.6.23

פרופ' מירי פאוסט פרשנות מילים בתנ"ך – מבט פסיכולוגי ומוחי 13.6.23

ד"ר דרור ארליך 'על העיוורון' מסע בעקבות מה שאיננו רואים – מבלעם עד 
סאראמאגו" 20.6.23

 <<<  יתכנו שינויים בנושאים, במרצים ובמועדי ההרצאות 

סמסטר ב׳   מספר הקורס: 25-232-01   

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

הקורס יתקיים: בימי ג' בין השעות 13:30-12:00 
עלות הקורס: 700 ₪. )12 מפגשים(.

במה יעסוק הקורס: 
התנ"ך, "ספר הספרים", הוא רב-המכר הכלל-עולמי של כל הזמנים. כדי ללמוד ביצירה הגדולה 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.
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