
סדרות יהדות  מקוון | ערב

סדרות תרבות יהודית  מקוון

 הרב פרופ' יהודה ברנדס | ימי שני
« 12 מפגשים « 21:30-20:30

« 590 ש"ח « סמסטר א'

 לסדרה זו יש שני חלקים,
ניתן לרכוש חבילה של שניהם כסדרה שנתית

הגות והלכה 

 הרב שמעון קליין | ימי שלישי
« 12 מפגשים « 20:30-19:30

« 690 ש"ח « סמסטר א'

 על זוגיות ומשפחה
בראי המקרא והתלמוד

 הקוד הצבאי
האתי המקראי

 הרב יעקב מדן | ימי שלישי 
« 12 מפגשים « 21:00-20:00

« 690 ש"ח « סמסטר א'

 לסדרה זו יש שני חלקים,
ניתן לרכוש חבילה של שניהם כסדרה שנתית

היסטוריה - אמנות- ציונות
תקומה וציונות בראי התרבות והאמנות

אביבה וינטר | ימי שני

« 12 מפגשים* « 21:30-20:00 « 790 ש"ח

 *סיור בונוס למשתתפי הסדרה אתרים
ומוקדי תרבות היסטוריים במרכז העיר ירושלים

ספרות ויהדות
 שירת השבוע - פרשת השבוע

בראי השירה העברית המודרנית

 ד"ר רחל עופר | ימי שלישי
« 12 מפגשים « 20:30-19:00 « 690 ש"ח

היסטוריה
כך נלחמנו - התנגדות יהודית בשואה

 מגוון מרצים מומחים- ביה“ס הבינלאומי
להוראת השואה, ‘יד ושם‘

רכז הקורס: איל מזרחי | ימי רביעי

11 מפגשים* « 11:00-09:30 « 590 ש"ח
*סיור בונוס באתר 'יד ושם' למשתתפי הסדרה

"דמותם לנגד עיני"

ספרות
חברותא עם עגנון

 ד"ר אסתר הורביץ | ימי רביעי
« 12 מפגשים « 11:00-09:30 « 790 ש"ח

הצטרפו אלינו לסדרות תרבות יהודית עם מיטב המרצים והמרצות של מכללת הרצוג

לבחירתכם מגוון קורסים וסדנאות, פנים אל פנים או באופן מקוון, בשעות הבוקר או הערב.

 הלימוד פנים אל פנים מתקיים בקמפוס ‘היכל שלמה’ שבירושלים.

השיעורים המקוונים יתקיימו באמצעות זום חי, ובנוסף יוקלטו ויהיו זמינים ללומדים בקורס באמצעות אתר הקורסים 

שלנו לצפייה בזמנם החופשי וללא הגבלת זמן.

ללמוד
תרבות יהודית

אחרת
תוכניות לימודים פנים אל פנים | מקוונות



5% הנחת בני זוג5% הנחת רישום מוקדם )עד 15.09.22(
 5% הנחת 'תלמיד ותיק' בלימודי החוץ

של מכללת הרצוג
 20% הנחה לנרשמים לקורס נוסף

)*על הזול מביניהם *אין כפל הנחות(

ההנחות שלנו

ספרות ואמנות |  בד ובדיון
סדנת רקמה וקריאת סיפורים  « מתחילות

ד"ר אסתר הורביץ | ימי רביעי
« 12 מפגשים  « 19:30-18:00 « 860 ש"ח

ספרות ואמנות |  בד ובדיון
סדנת 'רוקמות מזימות'  « מתקדמות

ד"ר אסתר הורביץ | ימי רביעי
« 12 מפגשים « 19:30-18:00 « 860 ש"ח « סמסטר ב'

סדרות וסדנאות תרבות יהודית  פרונטלי

מועדון קריאה של יצירות מופת 

 ד"ר אסתר הורביץ | ימי רביעי
« 10 מפגשים « 11:00-09:30 « 790 ש"ח

 ספרות  | מסביב לעולם
בעשרה מפגשים

 ד"ר רחל עופר | ימי רביעי
« 12 מפגשים « 11:15-09:45 « 790 ש"ח

ספרות | כבר לא סאלח- 
התרבות המזרחית

בספרות העברית

אמנות | ‘פנים אל פנים‘- 
דיוקן באמנות

 הגב' יעל מאלי | ימי רביעי
« 12 מפגשים « 13:00-11:30 « 790 ש"ח

לא נדרש ידע מקדים באמנות או בציור

ספרות | כתיבה יוצרת מציאות
סדנה לכתיבת שירה  « מתחילים

המשוררת ד"ר סיון הר שפי | ימי שלישי

« 6 מפגשים « 21:00-17:45 « 1400 ש"ח

ספרות | כתיבה יוצרת מציאות
סדנה לכתיבת שירה  « מתקדמים

המשוררת ד"ר סיון הר שפי | ימי שלישי

« 6 מפגשים « 21:00-17:45 « 1400 ש"ח

לצפייה בתוכן השיעורים ולהרשמה לחצו כאן <<

 אל תפספסו את חבילות הקורסים המשתלמות
במיוחד לכבודכם - אפשרות לרכוש מגוון חבילות במחירים מפתיעים

https://public.herzog.ac.il/shop/jsf/epro-archive-products/tax/product_cat:129/

