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המכללה האקדמית

הרצוג

מייסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג
אלון שבות

ירושלים

מגדל עוז

יום ראשון ה' במנחם-אב ()26.7
שיעורים באנגלית
מהו נזיר ומהי נזירות

“ותאמר ציון עזבני
ה’”  -על השתדלות
הנביא לשיקום האמונה
שלאחר החורבן

כשירמיהו ויחזקאל מדפדפים ב’אלבום’ משפחת מלכי יהודה -
מהי מסקנתם?

הרב אלחנן סמט

הרב ד”ר בני לאו

הרב אלקנה שרלו

“כרחם אב על בנים”:
בניה של רחל ובניו של
ה’  -עיון בירמיהו ל”א.

אשת איוב  -תפקידה
הספרותי והרגשי
בסיפור

ל
בחב ימ
ו
רו ד
“בא אחיך במרמה”  -מרמה או חכמה? (בראשית כ”ז)
תא

הרב יהודה טרופר

ד”ר צחי לב-רן

הרב יעקב מדן ,ראש הישיבה ,הרב אמנון בזק

10:30
שיעורי בוקר
11:30

20:30

RAV ALEX ISRAEL
From Tarshish to Ninveh: Jonah’s Long
Walk to Responsibility
Daily Chapter - Tanakh Herzog for

11:30

על יחסי מלך ונביא -
הרב יובל שרלו :אליהו ואחאב – מיהו עוכר ישראל?
ד”ר חגי משגב :שמואל ושאול  -לא בדיוק כהן ,לא בדיוק מלך
ד”ר נועה אומן :ירמיהו וצדקיהו – המפגשים הבלתי רשמיים
הרב ד”ר יוסף מרקוס :ישעיהו וחזקיהו – כפיפות ועצמאות

שיעורי ערב

החידוש של ספר דברים
 פירוש ומשמעותהרב ד”ר תמיר גרנות

ד”ר מרים וייטמן

אמונה וברית -
מאברהם אבינו לשיבת
ציון (נחמיה ט’)

שלושת הרגלים בספר
שמות מול ויקרא
ודברים

'קום לך אל נינוה העיר הגדולה' -
סיור וירטואלי בעקבות מסעו של יונה הנביא
[הפרק היומי ,תנ”ך הרצוג]

פרופ’ יונתן גרוסמן

הרב ד»ר יואל בן-נון

הרב ד”ר שוקי רייס

10:30

DR. ERICA BROWN
הר
E Dצא
ו
 Tת

בין סיפור לידת משה
למגילת רות  -על שמות
והעדר שמות בתנ”ך

21:30

?King Menashe: Sinner or Penitent

Rashi’s Bible Commentary & the
World of Medieval Manuscripts
DR. LISA FREDMAN

ו

י ס
רטו יור
א
לי

תעלומת בעל פעור  -במדבר כ»ה ,ל»א

‘חסל סידור פסח כהלכתו’  -פסח כשר ופסח שמח בספר דברי
הימים

ד»ר יושי פרג›ון

ד”ר נריה קליין

20:30
The Role of “Gardens” in Shir HaShirim
RAV MOSHE TARAGIN
A Tour in Saul’s Footsteps
- From his Encounter with
Samuel in Binyamin to his
Meeting with the Witch in Ein Dor

l
ua
rt r
Vi Tou

9:30

9:30

DR. YAEL ZIEGLER & SHULIE MISHKIN

21:30
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מייסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג
אלון שבות

ירושלים

מגדל עוז

יום שני ו' במנחם-אב ()27.7
שיעורים באנגלית
מדוע התעכב יעקב אצל לבן?

הרב יעקב מדן ,ראש הישיבה

ד”ר נועה אומן

הרב מנשה וינר

9:30

10:30
שיעורי בוקר

נבואות סילוק השכינה
(ישעיהו ו’ ,עמוס ט’)

בגדי הכהונה וימי
המילואים

‘חוזה לך ברח’ – עיון בספר יונה
[הפרק היומי ,תנ”ך הרצוג]

הרב ד”ר יואל בן-נון

פרופ’ יונתן גרוסמן

ד”ר מיכל טיקוצ’ינסקי ,רחלי שפרכר פרנקל

11:30

ל
בחב ימ
ו
רו ד
תא

דרכים למניעת מגפות ועצירתן

תמר אשת יהודה -
סבתה של מלכות

ירח בעמק איילון  -מיהושע בן-נון
עד מבצע בן נון

הרב פרופ’ יהודה ברנדס,
ראש המכללה

ד”ר בלהה אדמנית

ד”ר דורון שר-אבי; הרב ד”ר יוסי אליצור

שיעורי ערב

אליהו הנביא במקרא וכיום

הנביא עמוס  -מדוע
לא נקלט המסר שלו
על צדק חברתי?

ד»ר יעל ציגלר

הרב יובל שרלו

Love and Marriage: The Relationships
Between Hashem and Bnai Yisrael
Through the Lens of Hoshea

10:30

RABBANIT LEAH HERZOG

ו

20:30

21:30

HARAV MOSHEH LICHTENSTEIN

י ס
רטו יור
א
לי

בניו של דוד המלך:
 lהרב ד”ר יואל בן נון :אדוניהו  -מדוע שתק דוד?
 lהרב ד”ר יוסף מרקוס :מי אתה אבשלום?
 lהרב ד”ר בני לאו :אמנון – האדנות המחפיצה
 lדוד נתיב :שלמה  -הבן הממשיך?

11:30

“Sefer HaBerit” - What Did Moshe
?Write
RAV YITZCHAK ETSHALOM

ה
Dרצ
א
 Eו
T

ת

l
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Vi Tou

יפתח – כף הזכות

נבואת ההקדשה
של ירמיהו  -תשתית
לקורות חייו
(עיון בירמיהו א›)

From Galut to Geulah – the Haftarah
of Last Day of Pesach and/or Yom
Haatzmaut

9:30

“Go at once to Nineveh
the great city!” - Following in the
 Footsteps of Yonah. Daily ChapterTanakh Herzog for

20:30

NACHLIEL SELAVAN

פרשת רחב והמרגלים

יוזמה אנושית וביטחון בה’  -בין שאול ליונתן

הרב אמנון בזק

הרב ד”ר יוסף מרקוס

“You Murdered the Nation of
Hashem” - Was Moshe Responsible
?for Korach’s Death
RAV YAIR KAHN

21:30
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מגדל עוז

יום שלישי ז' במנחם-אב ()28.7
שיעורים באנגלית
9:30

10:30
שיעורי בוקר

מדוע עם ישראל הוא
עם של שבטים?

הללו את ה’ כל גוים – המזמור הקצר
בתהלים (קי”ז)

דמותה של חנה

הרב חיים נבון

הרב אלחנן סמט

הרב אמנון בזק

שיר השירים – איזה
סיפור מסופר בו ,ומה
משמעותו?

ההיתר לבלעם ללכת ופרשת האתון

לימוד ו’סיור’ במשלי הכרם של ישעיהו [ה’]
ויחזקאל [ט”ו]

הרב יובל שרלו

הרב יעקב מדן ,ראש הישיבה

דוד נתיב

Deconstructing the Hallel (Tehillim
Chapters 113-118): Methodology and
Meaning
RAV YITZCHAK TWERSKY
The Leadership of Moshe and the
Rebellion of Moshe

10:30

RAV CHANOCH WAXMAN

11:30

11:30

הגירוש מגן עדן – על
מה ולמה?

מה חידש המקרא על רקע סביבתו?

שני מזמורי תשובה בספר תהלים  -נ”א ,ק”ל

הרב ד”ר איתמר אלדר

ד”ר חגי משגב

ד”ר איילת סיידלר

20:30

שיעורי ערב

21:30

9:30

חנה ואלקנה – שני
דפוסי מנהיגות

איוב ,קהלת ואיכה – שלוש תגובות
לסבל בספרי הכתובים

‘סיור’ בעקבות מסעותיו של שאול -
מהמפגש עם שמואל בבנימין עד
למפגש עם בעלת האוב בעין דור

יעל שלוסברג

הרב משה ליכטנשטיין ,ראש הישיבה

ד”ר יעל ציגלר ,שולי מישקין

בין מיכה לישעיהו – התיתכן מחלוקת בין הנביאים?
[הפרק היומי ,תנ”ך הרצוג]

שמשון באומנות – האם גיבור?

הרב ד”ר בני לאו

יעל מאלי

The ‘Upper’ and ‘Lower’ Cantillation
Notes in the Ten Commandments
RABBI DR. AARON ADLER

ו

י ס
רטו יור
א
לי

20:30

The Long-Term Impact of the Golden
Calf
RABBI DR. ZVI GRUMET
An Unlikely Biblical Commentator: The
Saga of Micah 1:7
Daily Chapter - Tanakh Herzog
RABBI DR. ADAM MINTZ

21:30
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מגדל עוז

יום רביעי ח' במנחם-אב ()29.7
שיעורים באנגלית
9:30

10:30

בין חזון העצמות היבשות לברכת המזון

השטן :היה או לא היה?
מהות הסבל בספר איוב

Micah: The Man, the Message, and the
Mystery of Tashlich
Daily Chapter - Tanakh Herzog for

הרב ברוך גיגי ,ראש הישיבה

הרב ד”ר איתמר אלדר

RAV YAAKOV BEASLEY

‘למה א-הים זנחת לנצח’ – התמודדות עם החורבן
במזמורי תהלים

“כי צמתם וספוד בחמישי ובשביעי” (זכריה ז’) – בין
תשעה באב לצום גדליה

ד”ר יושי פרג’ון

ד”ר טובה גנזל

9:30

10:30

Eicha in Conversation Wih Tehillim 37
DR. YAEL ZIEGLER
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המכללה האקדמית

הרצוג

מייסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג
אלון שבות

ירושלים

מגדל עוז

יום חמישי תשעה באב ()30.7
שיעורים באנגלית
10:30

אתי ִׁש ְמָך ה’ ִמּבֹור ַּת ְח ִּתּיֹות –
ָקרָ ִ
עיון באיכה פרק ג’
הרב אורי סמט

?Why was the First Temple destroyed
Yirmiyahu vs. Mesechet Yoma

10:30

RAV MENACHEM LEIBTAG
11:30

11:30
איוב  -בדידותו של בעל היסורים
הרב פרופ’ יהודה ברנדס ,ראש המכללה

Eicha - Sounds of Music, Agony of
Abandonment
RABBANIT SHANI TARAGIN

