
 אל תפספסו את חבילות הקורסים המשתלמות
במיוחד לכבודכם - אפשרות לרכוש

מגוון חבילות במחירים מפתיעים

)כל קורסי בוקר הלימוד | חבילות רוחביות לפי שעת הלימוד(

הצטרפו אלינו ללימוד שבועי בתנ"ך ובמחשבת ישראל עם מיטב המרצים והמרצות של מכללת הרצוג

תוכנית היברידית ומודולרית המאפשרת הרכבת מערכת לימודים בהתאמה אישית 

 הלימוד מתקיים פנים אל פנים בקמפוס ‘היכל שלמה’ שבירושלים. אנו ממליצים על השתתפות פרונטלית,
אך למי שחפץ בלימוד מרחוק – גם בשנה הקרובה נאפשר זאת

באמצעות הזום, צפייה )ללא יכולת תגובה(. 

שיעורים אלו יוקלטו ויהיו זמינים ללומדים בקורס באמצעות אתר הקורסים שלנו לצפייה בזמנם החופשי וללא הגבלת זמן.

 תוכנית בוקר לימוד
בתנ"ך ומחשבת ישראל

ימי שני « 09:30–14:15 « 30 ימי לימוד

 תחילת הלימודים: ו' בחשוון תשפ"ג « 31.10.22 
סיום הלימודים: כ"ח בתמוז תשפ"ג « 10.07.23

        שכר הלימוד: 

ללומדים 1–2 שיעורים: 780 ₪ לשיעור שנתי
ללומדים 3 שיעורים ומעלה: 730 ₪ לשיעור שנתי

מיועד לגברים ולנשים

5% הנחת רישום מוקדם )עד 15.09.22(

5% הנחת בני זוג

 5% הנחת 'תלמיד ותיק' בלימודי החוץ
של מכללת הרצוג

 נביאים כבני אדם
 בעקבות

הנביאים הגדולים 
של המקרא

אישי המקרא 
ציור דיוקנם 
מתוך ספרות 

חז”ל 

נושאי יסוד 
במחשבה היהודית 
מתוך ספר בראשית

 'מניטו'
  משנתו של

הרב יהודא ליאון 
אשכנזי

 ביו יוצרים
 לעורכים

 גיבוש ספר
התלמוד 

אלישע
הנביא מחולל הניסים 

 "נבואה בזמנה ובמקומה"
נביאי תרי עשר

 לקראת שבת
עיון בפרשת השבוע 
באמצעות פרשנים 

וניתוח ספרותי

הרב יונתן זקס
 עיונים בהגותו ובספריו

השותפות הגדולה ומוסריות

 החסידות כתנועה
אישים ושיטות מחשבתיות

הרב אורי שרקי

הרב ד"ר בני לאו

ד"ר יפה גיסר

הרב חיים נבון

ד"ר יושי פרגון

הרב אלחנן סמט

הרב ד"ר בני לאו

הרב אלחנן סמט

הרב חיים נבון

הרב בני קלמנזון

ההנחות שלנו

30 ימי לימוד בשנה )כולל שיעור מיוחד המוקדש לפסח(

משך השיעורים הוא 60 דק' וביניהם הפסקה קלה

לפירוט תוכן השיעורים ולהרשמה לחצו כאן <<

שעה 
ראשונה

09:30
-

10:30

שעה 
שניה

10:45
-

11:45

שעה 
שלישית

12:00
-

13:00

שעה 
רביעית

13:15
-

14:15
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