
ימי שלישי | 12 מפגשים עיוניים )בין השעות 14:00 - 09:30(
ו-3 ימי סיור מלאים

 הקתדרה העיונית של המכללה האקדמית תלפיות 
מגיעה לפתח תקווה

]הרצאות וסיורים לקהל הרחב[

        מפגשים עיוניים 

 ארכיאולוגיה וגיאוגרפיה היסטורית של ימי המקרא – 
   פרופ' יגאל לוין, ד"ר אריה בורנשטיין, פרופ' שמואל ורגון

 המקרא בעיני חז"ל – הרב מאיר הילביץ; הרב אייל וורד המקרא ופרשניו - 
   ד"ר חזוניאל טויטו, ד"ר איתן פינקלשטיין

 המשפט המקראי – פרופ' נחום רקובר. 
 בוטניקה וזואולוגיה, דת ומדע, לאור המקרא והמחקר המדעי - ד"ר דוד אילוז

 ירושלים בימי המקרא - שמואל בהט
 היבטים פסיכולוגיים של דמויות במקרא – ד"ר יעקב דפנה

 המקרא ומגילות ים המלח – ד"ר אדולפו רויטמן )אוצר המגילות הגנוזות(
 נופי הארץ והכנה לסיורים – איתן עומר

ועוד...

 סיורים בעקבות תגליות חדשות 
באתרים מקראיים

ארץ בנימין – מנבי סמואל , מדבר בנימין 	 
ונחל פרת ועד בית-אל.

בעקבות מלכים ומורדים בתל מגידו, 	 
גבעת המורה, עמק יזרעאל.

האתר המרתק של לכיש ועד התגליות 	 
המרתקות בחורבת קיאפה בעמק האלה.

המכללה האקדמית לחינוך בחולון

מהגוויל אל השבילתנ"ך ומלואו

תאריכי המפגשים והסיורים: 
ב'   ;25/12/2018 טבת  י"ז   ;20/11/2018 כסלו  י"ב 
שבט 8/1/2019 - סיור 1; ט'שבט 15/1/2019; כ"ג 
שבט 29/1/2019; ל' שבט 5/2/2019; י"ד אדר א' 
ב'  אדר  ה'   ;26/2/2019 א'  אדר  כ"א   ;19/2/2019
12/3/2019 - סיור 2; י"ב אדר ב' 19/3/2019; כ"ו 
ב' אייר  ניסן 30/4/2019;  כ"ה  ב' 2/4/2019;  אדר 
7/5/2019 - סיור 3; ט"ז אייר 21/5/2019; כ"ג אייר 

28/5/2019

המפגשים 
העיוניים יתקיימו 

 בימי שלישי, 
 בין השעות

 14:30 – 10:00
באולם "בית 

 קהילת יחדיו" 
רח' בן אליעזר 16, 

שכונת הדר גנים 
בפתח תקווה

מרכזי התוכנית: ד"ר אריה בורנשטיין, איתן עומר.
מחיר למשתתף: 2100 ₪ ; מחיר למשתתפים בקורס "משכילי הלכת: 2000 ₪

מחיר זוגי רגיל: 4000 ₪; מחיר זוגי למשתתפים בקורס למשכילי הלכת: 3800 ₪
bmaviv@gmail.com  ;03-5128501 – הרשמה: תמר



המכללה האקדמית לחינוך בחולון

קתדרה - תנ"ך ומלואו" בפתח תקווה - טופס הרשמה - תשע"ט
הרשמה סופית רק לאחר סיום הסדרי התשלום! 

שם משפחה __________________שם פרטי ______________ ת.ז. ____________________

תאריך לידה __________________ארץ לידה _______________ תאריך עליה ________

כתובת פרטית _________________/____/________________/___________/________
ד.נ. יישוב     רחוב        מס'      

טלפון בבית _____________ טלפון נייד ________________ טלפון בעבודה ____________

דוא"ל )חובה! לצורך הודעות(: ........................................ @ ................................................................

מקצוע/תפקיד_______________ גמלאי: כן / לא | מורה בשנת שבתון: כן / לא

המכללה מתחייבת ל- 12 מפגשים עיוניים ו-3 ימי סיור.. 1
אין אפשרות הרשמה לתוכנית חלקית!. 2
הודעות שוטפות נשלחות בדואר אלקטרוני.. 3
 מחיר למשתתף: 2100 ₪ ; מחיר למשתתפים בקורס "משכילי לכת": 2000 ₪;. 4

מחיר זוגי רגיל: 4000 ₪; מחיר זוגי למשתתפים בקורס "משכילי לכת": 3800 ₪.
הנהלת הקורס שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתוכנית.. 5

הצהרה

הנני מצהיר/ה בזאת שמילאתי את כל הפרטים הנדרשים בטופס זה וכי הפרטים מלאים . 1
ונכונים.

הריני מצהיר/ה כי מצב בריאותי מאפשר לי השתתפות בסיורים וטיולים הדורשים מאמץ . 2
גופני.

אני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד ע"ס ___________₪. . 3

הריני מאשר/ת כי קראתי את כל סעיפי הנהלים והריני מסכים לכל הפרטים.. 4

תאריך ___________________ שם: ________________________חתימה: _________________

התשלום בצ'קים לפקודת 'המכללה האקדמית תלפיות'. 4 תשלומים שוים לתאריכים: 3.11.2018; 
3.5.2019 ;3.3.2019 ;31.1.2019

סוג: ויזה / ישראכרט. מס' כרטיס האשראי.................................................... תוקף: ....................

שם בעל הכרטיס: ............................................. מס' ת.ז. .........................................

מען למשלוח: מכללת תלפיות, רח' יוטבתה 7 חולון, 58114. עבור תמר.
bmaviv@gmail.com :מזכירת התוכנית לענייני הרשמה ותשלומים: תמר- 03-5128501 ; דוא"ל

aryeb1@gmail.com - אריה בורנשטיין | eitan7675@gmail.com - בענייני תוכן והדרכה: איתן עומר


