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הרב יוסף צבי רימון

בעלי התוס’ )ברכות יא:( תמהים על המנהג 
לברך ברכות התורה בבוקר, ללכת לעבודה 
ולהמשיך ללמוד מבלי לברך שוב ברכות 
התורה. לכאורה, העבודה היא הפסק, והיינו 

צריכים לברך שוב ברכות התורה!

עונים בעלי התוס’: אדם איננו מתייאש מלימוד 
התורה אפילו בשעות העבודה. הוא תמיד 
חושב על התורה, וממילא העבודה איננה 
נחשבת להפסק. משמעות הדברים היא: 
אם התורה היא המרכז, הרי שגם העבודה 
הופכת להיות בעלת משמעות רוחנית: אין 

היא נחשבת כהפסק לברכות התורה!

מרכזו של כל יהודי הוא התורה! מתוך התורה, יוצאים לעומק של לימודי 
אקדמיה. באופן זה, גם הלימוד באקדמיה הוא מתוך עוצמה של תורה. 

ישנם אתגרים רוחניים רבים באקדמיה, גם בעולם הערכים והמידות, גם 
בעולם הצניעות וגם בנושאים רבים נוספים.

ישנם מקומות שבהם אין הפרדה בין בנים לבנות והדבר יוצר קושי רב מחמת 
מחמת בעיות הצניעות הקיימות בהם. 

לימוד תורה משמעותי עוזר לחזק אותנו בדרך הישר, שלא נסטה ושלא 
נטעה. כאשר הלימוד נעשה בחבורה, כחלק מבית מדרש, הדבר נותן חיזוק 
נוסף באורה של תורה. סיבות אלו, מעצימות את החשיבות הרבה של בתי 

מדרש תורניים באקדמיה. 

לימוד תורה משמעותי מכניס בנו תודעה של שליחות, מסייע לשמור עלינו 
בקדושה, ומוביל גם את הלימוד האקדמי לרוממות ולמשמעות עבור עם ישראל. 

תורה ואקדמיה הילכו יחדיו? 
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בס"ד

שלום לְך!

את ניצבת בפתחה של דרך חדשה, ואנו מאחלים לך ברכה והצלחה בלימודייך.
אנו שמחים להגיש לך חוברת זו המאגדת בתוכה מידע על מגוון תכניות תורניות המותאמות 

לסטודנטיות שניתן לשלבן במהלך תקופת הלימודים האקדמיים.
זוהי תקופה תובענית ועמוסה, במהלכה תביאי לידי ביטוי את כישורייך ותעצבי את דרכך המקצועית.                 
אין ספק שעולמות חדשים של ידע ושל תוכן יפתחו בפנייך ואתגרים רבים ילוו את דרכך. דווקא עתה 
נדרשת תשומת לב מיוחדת למציאת נתיב שבו תוכלי להמשיך לפתח ולטפח את עולמך האמוני, 

הרוחני, המעשי והחברתי. 
כיום, הצורך בלימוד תורה מעמיק הולך וגדל. בעידן פוסט-מודרני שבו בקשת האמת מאתגרת ורבות 

השאלות, מתחייבת השאיפה לחיפושה ממקום בוגר, בחירי ומעמיק. 
כלל ידוע במקצוע האדריכלות הוא שככל שרוצים לבנות בניין גבוה בעל מספר קומות רב יש צורך 

לחפור לעומק ולבנות יסודות עמוקים ויציבים יותר.
ואם כך הוא בבניינים הגשמיים - על אחת כמה וכמה בבניינים הרוחניים!

על מנת לחיות חיי תורה, בזהות מגובשת ויציבה, להקים בית נאמן בישראל ולבנות זוגיות והורות 
מחוברת ויונקת מתורת חיים – יש צורך בבניין רוחני מתמיד שלימוד התורה הוא למעשה אחד 

היסודות המרכזיים שלו.
העולם האקדמי מזמן לך התמודדות מסוג חדש, בהיבט הרעיוני-אמוני ובהיבט החברתי. התמודדות 
זו יכולה להיות שוחקת ומצמצמת, אך גם מעמיקה ומעצימה. התכניות התורניות לסטודנטיות 
יאפשרו לך להקדיש זמן לבניה אישית וללימוד תורה לצד הלימודים האקדמיים, ולסייע לך בהמשך 

ההתפתחות הרוחנית.    
בחוברת זו שורה של מדרשות ותכניות, בכל רחבי הארץ ובמגוון סגנונות. אנו משוכנעים כי תוכלי 

למצוא ביניהן את המתאימה לך ביותר ובאמצעותה תתקדמי בכל המובנים.
במידה שתבקשי להתייעץ או לקבל מידע על מקומות נוספים, תוכלי לפנות אלינו ואנו נשמח לעזור:
 www.ibma.org.il חפשי אותנו בפייסבוק "איגוד בתי המדרש התורנים באקדמיה", או באתר

.ibma98@gmail.com או בדוא"ל

בברכת הצלחה מכל הלב, 
איגוד בתי המדרש התורניים באקדמיה

 
 

תפילה 
לפני ההחלטה 

וההתחלה

נכתב ע”י יעל אראלי

אלוקיי, 

בעת הזאת, בה אני ניצבת בצומת דרכים משמעותית 
בחיי ועתידה לקבל את ההחלטה מה אלמד ובמה 

אעסוק לפרנסתי

מתפללת אני אליך שתעזור לי לבחור נכונה, באופן 
שייטיב לי ולעולם.

שאוכל להוציא מן הכוח אל הפועל את הכוחות שנטעת 
בי, ולהביא ברכה וטובה לי, לסביבתי ולעולם כולו.

עזור נא לי לנצל תקופה זו לבניין רוחני, להתפתחות 
אישית ולהעמקת ולביסוס זהותי. 

תן לי את הכוח להתמיד בלימוד תורה ובעבודת ה' 
גם בשנים התובעניות והעמוסות המצפות לי.

כוון אותי לבחירה הנכונה - בתורה ובעבודה

למען אזכה לקדש את שמך בעולם.



כןכן

כן

בחרת כבר 
אם תשני את מקום לימודים?

דעתך חזרי 
אלינו

לא

לא כן

ראשון בשנה הבאה?מתכננת ללמוד תואר 

כן, לא
אבל 

מיציתי

כן, ואני מעוניינת 
להמשיך לשלב 

לימוד תורה 
משמעותי בחיי

לא, אני 
ממשיכה 
עוד שנה

בהצלחה נדבר 
שנה הבאה!

בואי להתחיל 

עכשיו!

עשית 
פסיכומטרי?

החלטת כבר 
איפה ומה 

ללמוד?

לא

למדת בעבר 

במדרשה?

ויעוץ תעסוקתילכי להכוון 
 זו דרך חיים!כי לימוד תורהבשילוב לימודי תואר אקדמאי!בואי ללמוד תורה בבית מדרש

בואי, תזרמי על זה!

מסיימת השנה 
שירות?
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מיקום: רח’ בית הדפוס 7, גבעת שאול, ירושלים.

מקצועות הלימוד במרכז האקדמי לב קמפוס טל: 
 הנדסה ומדעי המחשב: הנדסת תעשיה וניהול, הנדסת תוכנה, מדעי המחשב. 

 מדעי החיים והבריאות: ביו-אינפורמטיקה, סיעוד. 
ניהול: חשבונאות ומערכות מידע, מנהל עסקים.

קהל היעד: המדרשה מיועדת לנשואות ולרווקות כאחד.

מלגות: מסלול מדרשת רשות “אהבתי תורתך” - מסלול זה מיועד לתלמידות 
המעוניינות להוסיף ולהשתלם ביהדות. הלימוד במדרשת רשות הוא “לימוד תורה 
לשמה”. מסלול זה מזכה את התלמידות במלגה מיוחדת בהתאם לנוהלי המדרשה.

דרישות: מסלולי לימוד מגוונים בנושאים יהדות, עם מערכת קורסים המותאמת 
לרווקות, נשואות, ואימהות.

מגורים במסגרת התכנית: לתלמידות מוצעים מגורים מוזלים באווירה 
תורנית במעונות קמפוס טל.

לפרטים והרשמה: 3239*
 Harshama-tal@jct.ac.il

www.jct.ac.il :אתר אינטרנט

חזון התכנית
הרב יוסף צבי רימון

השילוב בין הלימודים התורניים במדרשה ללימודי 
המקצוע האקדמיים ויישום השילוב בחיי המעשה, 
נעשה מתוך ראיה אידיאלית של פיתוח החיים המעשיים 
בד בבד עם פיתוח החיים הרוחניים התורניים, לאור 

רוח תחיית עם ישראל בארצו. 

קיומה של המדרשה מהווה חלק ממימושו של חזון המרכז האקדמי 
לב. המדרשה מכוונה ומחנכת לחיים נשיים יהודיים בגדלות תורנית 
במידות טובות אמונה עבודת ה' בשמחה מתוך אהבת תורה ויראת 

שמיים ושמירת מצוות. 

יכולת השילוב של העיסוק המקצועי ההצלחה והשאיפה להתקדמות 
בו עם אורח חיים אמוני-תורני בו הקמת המשפחה וחינוך הילדים הינה 

ערך מרכזי ותפקיד משמעותי בעולמה של האישה היהודית. 

בראש המדרשה עומד הרב יהונתן אורן.

מדרשת טל | המרכז האקדמי לב

את על התכנית בקצרה ולפתח  לחזק  מבקשת  המדרשה 
עולמן הרוחני של הבאות בשעריה, ליצור 
חיבור חי ומשמעותי בין התורה והלימודים 
האקדמיים לחיי המעשה, ולשמש כגשר 
ולעבודה  בישראל  בית  לבניית  בתחומי העיסוק מקצועיים.והכנה 
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מיקום: רחוב חב”ד 50 עיר העתיקה ירושלים. 

מוסדות אקדמיים מרכזיים מתאימים לשילוב: אוניברסיטת אריאל בשומרון, 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת תל אביב,  מכללת אורות 
ישראל, מכללת אמונה-אפרתה, מכללת אפקה, בצלאל – אקדמיה לאמנות, האוניברסיטה 
העברית בירושלים, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, הטכניון 
מכללת הדסה, מכללת הרצוג, מכללת תלפיות, המכללה האקדמית של תל-אביב יפו, 

הקריה האקדמית אונו, מכללה ירושלים.

מוגבל למוסדות אקדמיים ספציפיים או לא?: התכנית פתוחה לסטודנטיות 
מכלל המוסדות האקדמיים בארץ.

קהל יעד: כל מי שחשקה נפשה בתורה, שמחפשת להעמיק ולהעשיר את 
עולם התורה שלה תוך כדי לימודי תואר, התכנית מיועדת לרווקות ולנשואות.

מלגות: התכנית בעלות מסובסדת, במידה ויש צורך מיוחד נשתדל מאד לעזור.

דרישות: אהבת תורה, רצינות ושקידה בלימוד.

לפרטים והרשמה: 054-5310793  רחל
www.harova.org :אתר אינטרנט  | yisraelit@harova.org 

חזון התכנית
הרבנית דנה סליי  

מדרשת הרובע - מדרשה תורנית לבנות, הוקמה בשנת תשנ”ד. 
במדרשה בנות המגיעות ללמוד שנה לשמה בה הן גרות ולומדות 
בעיר העתיקה. מעמיקות בשיעורים ובסדרים בלימוד: אמונה, תנך, 
מוסר והלכה, מתלמידי ותלמידות חכמים מבית מדרשו של הרב צב”י 
קוק זצ”ל, הרב יהושע צוקרמן, הרב שלמה אבינר, הרב אוהד תירוש 

ועוד... שנה זו הינה שנה של לימוד בחבורה מגדל, מצמיח ומחיה. 

המדרשה התפתחה עם השנים להיות מרכז לימוד לנשים המחפשות 
ברור ועומק בדור של גאולה, בשלבי חייהן השונים: תכנית “שנה לשמה”, 
תכנית הוראה - תואר ראשון ושני, תכנית לבנות שירות לאומי, תכנית 
סטודנטיות, יום נשים, תכנית לשביעיסטיות - מדרשת קיץ. תכנית 
 לבנות מצווה, ימי עיון לקראת החגים, ערבי מחזור ושבתות לבוגרות.
כל אחת מוזמנת להתרשם, לנשום את האוויר והאווירה ולמצוא את 

האות שלה, את האופן המתאים לה ללמוד במדרשת הרובע.

מדרשת הרובע 

תכנית לסטודנטיות הלומדות לימודים על התכנית בקצרה
אקדמאים - תכנית ערב, שני שיעורים 
שיהיה  המטרה  ושיח.  ערב  ארוחת 
מרגישה  שהיא  מדרש  בית  בת  לכל 
לבנות  אופטימלי  ומקום  אליו  או את עולמה הפנימי והתורני.שייכות 
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מיקום: ברל לוקר 26 א, ירושלים.

מוסדות אקדמיים מרכזיים מתאימים לשילוב: המרכז האקדמי לב, 
אוניברסיטת בר-אילן, מכללת אמונה-אפרתה, בצלאל – אקדמיה לאמנות, 
האוניברסיטה העברית, האקדמיה למוסיקה, מכללת הדסה, מכללת הרצוג, 

המרכז האקדמי שלם.

מוגבל למוסדות אקדמיים ספציפיים או לא?: התכנית פתוחה לסטודנטיות 
מכלל המוסדות האקדמיים בארץ.

קהל יעד: כל בת בעלת אוריינות בסיסית בגמרא המעוניינת להמשיך ולצמוח 
בתורה. התכנית מיועדת לרווקות ולנשואות.

מלגות: ניתנת מלגה ע”פ קריטריונים. סכומי המלגות: תלמידת שיעור ב’ - בין 
600 ועד 1200 ש”ח.

תנאים לקבלת המלגות: השתתפות בשיעורים, בסדרים ובפעילות החברתית.

דרישות: יוכלו להצטרף לתכנית מי שיש לה אוריינות בסיסית בגמרא, וחשקה 
נפשה להעמיק ולהרחיב את ידיעותיה ויכולתה, כחלק משמעותי בעבודת ה’ שלה.

מגורים במסגרת התכנית: יש מעונות לרווקות ויהיו בעתיד גם דירות לנשואות.

לפרטים והרשמה: ענת פרסי אחראית מנהל 02-6404336
www.nishmat.co.il :אתר אינטרנט  | minhal@nishmat.net 

חזון התכנית
הרב אברהם בלידשטיין

גמרא  ללמוד  ההזדמנות  את  ללומדות  להעניק 
השואפת  בחבורה  גבוהה,  ברמה  בעיון  והלכה 
כך  לשם  ובאהבה.  ביראה  ובתורתו,  בה’  להידבק 
רב-שנתית  תכנית  ובו  בימ”ד  מקיימים  אנחנו 
משתדלים  אנו  והלכה.  גמרא  בלימוד  הממוקדת 
מנת  על  עצמאי,  ללימוד  כלים  ללומדות  להעניק 
להצמיח אותן כלומדות עצמאיות במגוון תחומים. החזון נוגע אישית 
ולעולם  כולו  שלנו  המדרש  לבית  חזון  גם  הוא  אבל  לומדת,  לכל 
לימוד התורה הנשי – להפוך את בית המדרש לבית מדרש רב-גילאי, 
קלאסי, בו לומדת חדשה שמצטרפת פוגשת לומדות ותיקות המהוות 
וחשיבה.  ומקור להרגלי למידה  עבורה מודל לחיקוי, מקור השראה 
הלומדות הוותיקות מעבירות חבורות ומשובצות כחברותות מבוגרות 
עם תלמידות שיעור א’. בסופו של דבר החלום הוא להעמיד תלמידות 

חכמים שיוכלו להיות מנהיגות בכל מרחבי העשייה התורנית. 

מדרשת נשמת | תכנית המשך

ובבקיאות, 2 סדרים של לימוד התכנית כוללת 5 סדרי גמרא בעיון על התכנית בקצרה
הלכה בעיון, משמר בחמישי בלילה, 
ושיעורי תנ”ך ומחשבה. יש שת”פ 
מסלול ישיר לתואר שני.לתלמוד באוניברסיטת בר אילן עם מכללת הרצוג ועם המחלקה 
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מיקום: אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.

מוסדות אקדמיים מרכזיים מתאימים לשילוב: אוניברסיטת בר-אילן.

מוגבל למוסדות אקדמיים ספציפיים או לא?: הלימודים חינם לסטודנטיות 
באוניברסיטת בר אילן, אך פתוחים לכל אחת ובכל גיל. 

קהל יעד: כל מי שאוהבת תורה ומחפשת מקום ללימוד רציני באווירה טובה 
מי שחפצה במערכת שעות אישית מותאמת המאפשרת שילוב תחומי עיסוק 

נוספים. התכנית לרווקות ולנשואות כאחד.

מלגה לתכנית “מתיבתא” עד  12,500 ש”ח לשנה + דמי קיום  מלגות: 
ממשרד החינוך; מלגות לתכנית חסידות, חותם, ספרא, תכנית דוקטורנטיות: 

עד 10,000 ₪ )כפוף לשינויים(.

דרישות: מנעד רחב של היקפי לימוד לפי בחירת הסטודנטית. משיעורים בודדים 
ועד 20 שעות שבועיות. תכניות המזכות במלגה מחייבות היקפי שעות משתנים: 
תכנית “מתיבתא” מיועדת ללומדות 16-20 שעות, תכנית “ספרא” )העמקה 
בתורה שבעל פה(, חסידות, “חותם”, ותכנית דוקטורנטיות: 6 קורסים שנתיים.

זמני פעילות: חמישה ימים בשבוע במשך כל היום, וכן בתי מדרש תוססים 
הפעילים בערבים.

מגורים במסגרת התכנית: באוניברסיטת בר אילן יש מעונות לרווקות 
ולזוגות נשואים. בנוסף, רבים שוכרים דירות באזור הקמפוס.

לפרטים והרשמה: משרד המדרשֿה, 03-5318270
 Midrasha.biu.ac.il :אתר אינטרנט  | Biu.midrasha3@gmail.com 

חזון התכנית
הרבנית ד”ר לאה ויזל 

פרקו  ששונה  למי  פעם  מאה  פרקו  השונה  דומה  אינו 
מאה ואחת, שכן רק האחרון נקרא “עובד ה’”. עבודת 
ה’ מחייבת התקדמות מתמדת ואחיזה בעץ החיים; אין 
די בכך שלמדת בעבר במדרשה או שאת בוגרת חינוך 
דתי. עזיבה לרגע בהכרח מחלישה ואין וואקום, כשהבור ריק וללא מים, יש 
בו עקרבים ונחשים. האתגר ניצב לפתחך: הבחירה לשים את התורה במרכז 
חייך, לצד שאר המטלות ובמקביל להתפתחותך האקדמית- מקצועית, היא 

שלך. אנחנו כאן כדי לסייע.

תשלום,  וללא  נגיש  במקום  האוניברסיטה,  בתוך  הממוקמת  המדרשה 
פותחת בפנייך ים של אפשרויות לימוד ורכישת כלי לימוד להמשך. המגוון 
שעות  וריבוי  הלימוד  סגנונות  המעולים,   המרצים  הנושאים,  של  הרב 

הפעילות יאפשרו לך לבנות תכנית מדויקת עבורך. 

המדרשה | אוניברסיטת בר-אילן

מדרשה שהיא בית. בית מדרש פעיל על התכנית בקצרה
ומרחיב לב. מועדון. ספריה ועוד. ימים 
מיוחדים ואירועי שיא , כמו גם שיגרה 
ברוכה. תכ+ניות עם מלגה לכל התארים 
מוכרים כנקודות לתואר.וגם שיעורי תורה לשמה. הלימודים 
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מיקום: רחוב הרימון 3 גבעת שמואל, ישנם הסעות מירושלים, לדרום ולבית 
אל בהתאם לצורך התלמידות.

מוסדות אקדמיים מרכזיים מתאימים לשילוב: תכנית ההוראה- בשילוב 
בלעדי עם לימודי תואר B.Ed במכללה ירושלים )בית וגן(. השיעורים מוכרים 

כקורסים לתואר.
שאר התוכניות - פתוחות לכל מי שרוצה.

קהל יעד: בנות שרוצות להתמלא, לגדול ולהעמיק בלימוד תורה, לבנות את 
עצמן ולשלב לימודי מדרשה ופעילויות וחוויות קודש יחד עם לימודים/עבודה/ 

ש”ל וכו’. התכנית מיועדת לרווקות ולנשואות.

מלגות: כרגע עדיין לא, בשנה הבאה יתכן שכן.

דרישות: ללומדות בתכנית ההוראה יש חובת נוכחות ומטלה בסוף הסמסטר.

מגורים במסגרת התכנית: לבנות הלומדות בתכנית ההוראה יש אפשרות 
למעונות מוזלים במכללה בירושלים )ישנן דירות לרווקות וגם לזוגות נשואים(.

לפרטים והרשמה: 052-7710939  שני קסל
https://www.oria.org.il/ :אתר אינטרנט  | oria032@gmail.com 

חזון התכנית
הרב יהושע שפירא והרב ברוך סליי

גבעת שמואל, לב ליבו של אזור המרכז שוקק החיים, 
המירוץ בחוץ מורגש היטב. 

ובפנים... בתוככי בית המדרש חיים שלמים נרקמים, 
רצונות של קודש נבנים, צמיחה פנימית, בירור והרבה 

הרבה אורות. )אזור המרכז, כבר אמרנו?( 

שמחה חיות וניגונים, קשר עמוק אל התוכן ואל הכלים שאנו בונות 
ולימוד תורה בדרך הרב קוק לאורה של תורת החסידות.

מדרשת אוריה 

על התכנית בקצרה
תכנית הוראה - חבורה של בנות שמשלבות 
יומיים במדרשה, יומיים במכללה. לימודים לתואר B.Ed עם המכללה ירושלים, 

להתמלא בתוך שנה מלאת עשיה. בנות שרות - ימי שני בערב. מקום בתוך שגרת השבוע. יום לימוד לנשים- בימי ב וה’. תורת חיים מאירה 
תכנית אלול - להגיע מוכנה לימים הנוראים.
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מיקום: הר ברכה.

מוסדות אקדמיים מרכזיים מתאימים לשילוב: אוניברסיטת אריאל 
בשומרון, אוניברסיטת בר-אילן, מכללת אורות ישראל, האוניברסיטה הפתוחה, 

מכללת הרצוג, מכללת תלפיות, הקריה האקדמית אונו.

מוגבל למוסדות אקדמיים ספציפיים? התכנית פתוחה לסטודנטיות 
מכלל המוסדות האקדמיים בארץ.

קהל יעד: סטודנטיות רווקות ונשואות שמעוניינות לשלב לימוד תורה וצמיחה 
רוחנית במקביל ללימודי התואר.

 מלגות: תכנית לימוד והתנדבות בקהילה - מלגה של עד 10,000 ש”ח בשנה
תכנית לימוד ללא התנדבות בקהילה - מלגה של עד 5,000 ש”ח בשנה

התכנית מוכרת לנקודות זכות בחלק מהמוסדות האקדמיים.

דרישות: ראיון אישי, השתתפות פעילה בתכנית בית המדרש ומגורים בהר ברכה.

 מגורים במסגרת התכנית: לרווקות ישנם מעונות מאובזרים. לנשואות 
מגוון פתרונות דיור בשכירות נוחה.

לפרטים והרשמה: הרבנית אורית שבח 052-8539600
shiluvim@yhb.org.il

2.yhb.org.il/torat-hayim :אתר אינטרנט

חזון התכנית
הרבנית אורית שבח 

מצטיינות  מובילות,  תורניות  בנות  להצמיח 
באקדמיה ובעבודה שיוציאו את כשרונותיהן אל 

הפועל מתוך התורה.

מדרשת תורת חיים

30 על התכנית בקצרה לומדות  חיים  תורת  במדרשת 
סטודנטיות שמשלבות לימוד באקדמיה 
ועשייה בכל התחומים עם התפתחות 
חברתית תורנית.רוחנית. כל זאת בליווי אישי ובאווירה 



2223

אל
רי

 א
ז |

רכ
מ

מיקום: אריאל )סמוך לאוניברסיטה(, רחוב הבשן 67 אריאל )משרד(.

מוסדות אקדמיים מרכזיים מתאימים לשילוב: אוניברסיטת אריאל 
בשומרון, מכללת אורות ישראל.

מוגבל למוסדות אקדמיים ספציפיים או לא?: עדיפות לסטודנטיות 
מהמוסדות הנ”ל.

קהל יעד: סטודנטיות דתיות הרוצות להקדיש זמן ללימוד תורה וצמיחה אישית, 
יחד עם עשיה חברתית אישית וקבוצתית. התכנית מיועדת רק לרווקות.

מלגות: המשתתפות זכאיות למילגה על סך 10,000 ש”ח בכפוף לעמידה 
בדרישות המפורטות להלן.

דרישות: חברות הכפר מחוייבות בהשתתפות בשיעורי ערב פעמיים בשבוע, 
בהתנדבות בהיקף של 140 שעות לפחות ובהשתתפות בפעילות הכפר-מפגשים, 

שבתות משותפות ועוד.

מגורים במסגרת התכנית: חברות הכפר מתגוררות בשכירות סמוך 
לאוניברסיטה בדירות המיועדות להן ומשולבות בגרעין 'קהילת נצרים באריאל'.

לפרטים והרשמה: משרד מדרשת ‘נצר אריאל’, 073-2420750
 www.bms-ariel.org :אתר אינטרנט  kfar.s@netzerariel.org

חזון התכנית 
הרבנית אפרת טויל

את עולמנו הפנימי צריך לטפח ולחזק כל הזמן, בכל שלב בחיים לפי מאפייניו 
 ואתגריו. כמו המימד הפיזי של החיים,גם הוא דורש הזנה, פיתוח ועבודה תמידית.
לימוד  שכזה  בדור  אתגרים.  ורב  איכויות  רב  דעה,  דור  הוא  דורנו 
הפנאי,  לשעות  חוג-העשרה  בבחינת  להישאר  יכול  איננו  התורה 
והלאומית.  המשפחתית  האישית,  להתפתחות  קיומי  צורך  הוא   אלא 
הלימודים  בתקופת  ובפרט  החיים,  משלבי  שלב  בכל  נכונים  הדברים 
שאיננה  דעת  ושל  תרבות  של  עולמות  עם  מפגש  המזמנים  האקדמיים, 
תמיד דעת ה’ ולעיתים אף מנוגדת לה. כאן נדרש בירור ודיוק של הזהות 
בישראל. נאמן  בית  הקמת  לקראת  והכנה  חיזוק  גם  שיהווה   העצמית, 

מתוך פעילותנו רבת השנים באוניברסיטת אריאל, צמח כפר סטודנטיות העוסק בנתינה 
ועשיה חברתית יחד עם גרעין ‘קהילת נצרים באריאל’, ומעניק לחברותיו העצמה אישית 
 ואמונית שמהווה עבורן את ‘לב הזמן ופריו’ המבסס את עצמיותן ואת עולמן הפנימי.

אנו מזמינים אותך להצטרף!

נצר אריאל 
כפר סטודנטיות תורני של בני-עקיבא

על התכנית בקצרה
כפר הסטודנטיות שוכן סמוך לאוניברסיטת 
אריאל ומשלב לימודי מדרשה עם ליווי 
אישי, עשיה חברתית וייזום פרוייקטים. 
המשתתפות זכאיות למלגה משמעותית. 
המשולב בסביבה קהילתית חמה.הכפר מהווה חבורה ערכית ומגובשת 
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מיקום: שבות רחל.

מוסדות אקדמיים מרכזיים מתאימים לשילוב: אוניברסיטת אריאל 
בשומרון, מכללת אורות ישראל.

מוגבל למוסדות אקדמיים ספציפיים או לא?: התכנית פתוחה לסטודנטיות 
מכלל המוסדות האקדמיים בארץ.

קהל יעד: בנות המעוניינות לשלב לימודים או עבודה במסגרת חברתית לימודית 
תורנית. התכנית מיועדת לרווקות ולנשואות כאחד.

מלגות: לקראת שנה הבאה תיפתח בעז”ה תכנית לכפר סטודנטים למצטרפות 
תוענק מלגה שנתית בסך 10,000 ש”ח.

דרישות: התכנית מאפשרת לכל בת ללמוד כ-12 שעות תורניות בשבוע, בנות 
התכנית משתתפות ב-2 שיעורים יעודיים בשבוע ובפעילויות החברתיות המגוונות.

מגורים במסגרת התכנית: התכנית כוללת מגורים לבנות רווקות, לבנות 
נשואות ישנה אפשרות למגורים בישוב שבות רחל.

לפרטים והרשמה: שרה מוריה רחמני 058-6510328
www.mbinat.co.il :אתר אינטרנט  |  binat.mid@gmail.com 

מדרשת בינת
יחדיו - לשילוב לימודים אקדמיים או עבודה

בית מדרש לחינוך והוראה - בשיתוף מכללת  

חזון התכנית
הרב רונן טמיר 

"ימי הביניים", בין סיום האולפנה או התיכון, לבין החתונה, 
מאתגרים וחשובים מאין כמותם לבניין הקומה הבוגרת 
של הבת. לכן, אם אנו רוצים באמת לחיות חיים ערכיים, 
אם אנו מאמינים שאידיאלים אינם מתפוגגים ב"חיים 
האמיתיים"- אנו נדרשים לקבוע את מקומה של התורה 

במרכז סדר היום שלנו.

לשם כך בדיוק נועדו תכניות השילוב במדרשת "בינת".

בית המדרש לחינוך והוראה, בשיתוף מכללת "אורות ישראל", מיועד 
לבניית קומה של תורה ויראת שמיים, בהכשרת המחנכות של הדור הבא. 
התכנית כוללת יום לימוד שלם במדרשה, ויום לימוד במכללה, במשך 
שנתיים. השיעורים הניתנים במדרשה מוכרים, כמובן, ע"י המכללה, 

כחלק מלימודי התואר.
בתכנית "יחדיו", נבנית מעטפת תורנית לבנות 
הלומדות לימודים אקדמיים, בעיקר באוניברסיטת 
אריאל, המאפשרת מגורים ושיעורים במדרשה, 
בתכנית חווייתית ועשירה, הכוללת שבתות, 
טיולים ופעילויות מגוונות. התכנית מוכרת ע"י 
אוניברסיטת אריאל, ומעניקה פטור משעות 
לימודי מורשת באוניברסיטה. ניתנות מלגות 
גבוהות במיוחד למעוניינות להשתלב במסגרת 

"כפר סטודנטיות"
בואי להיות חלק ממשפחת “בינת”.

במדרשה.שילוב לימודים אקדמיים או עבודה, על התכנית בקצרה ומגורים  לימודים  עם 

 
ללמוד  המאפשרת  ייחודית  תכנית 
ולעבוד בשילוב המתאים בין קודש 
לחול, בתנאים מעולים וסביבה לימודית 

נוחה ונעימה.
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מיקום: מדרשת שילת, שכונת אלוני שילה, קרני שומרון 

מוסדות אקדמיים מרכזיים מתאימים לשילוב: אוניברסיטת אריאל 
בשומרון, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת תל אביב, מכללת אורות ישראל, 
האוניברסיטה הפתוחה, המכללה האקדמית בית-ברל, המכללה האקדמית לחינוך 
גבעת וושינגטון, המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן, המכללה האקדמית נתניה

מוגבל למוסדות אקדמיים ספציפיים או לא?: התכנית פתוחה לסטודנטיות 
מכלל המוסדות האקדמיים בארץ

קהל יעד: בנות המעוניינות לשלב לימודים או עבודה במסגרת חברתית לימודית 
תורנית. התכנית מיועדת לרווקים ולנשואים.

מלגות: בשנה הבאה תינתן מלגה לבנות שיגורו בכפר הסטודנטיות

דרישות: כ-10 שעות לימוד שבועיות

מגורים במסגרת התכנית: יש אפשרות למגורים

לפרטים והרשמה: 052-4767179 - משרד | 052-8308462
   MSHILAT@GMAIL.COM

חזון התכנית
הרב שי גרין 

רגע לפני שאת יוצאת לחיים. במעבר בין בית מדרש 
לעולם האקדמיה והעבודה, חשוב למלא מצברים 
ולהתכוונן. בית המדרש רואה צורך לתת כלים והכוונה 
כדי לצאת לחיים האמיתיים מתוך מבט של אמונה, 
 זרימה ואיזונים כדי לשלב את הכל מתך שמחה.
את  אקדמאי,  מוסד  בכל  סטודנטית  את  אם 
)ואף  ורוחנית  חינוכית  מעטפת  לך  שייתן  מדרש  לבית  מוזמנת 
 מגורים למעוניינות( מתוך הכרה של חלק מהמוסדות האקדמיים.
ישנה תכנית נוספת ומיוחדת- בית המדרש לחינוך והוראה, בשיתוף 
מכללת “אורות ישראל”, מיועד לבניית קומה של תורה ויראת שמיים, 
בהכשרת המחנכות של הדור הבא. התכנית כוללת יום לימוד שלם 
במדרשה, ויום לימוד במכללה, במשך שנתיים. השיעורים הניתנים 

במדרשה מוכרים, כמובן, ע”י המכללה, כחלק מלימודי התואר.

מדרשת שילת | בית המדרש להוראה

במדרשה.שילוב לימודים אקדמיים או עבודה, על התכנית בקצרה ומגורים  לימודים  עם 

 
ללמוד  המאפשרת  ייחודית  תכנית 
ולעבוד בשילוב המתאים בין קודש 
לחול, בתנאים מעולים וסביבה לימודית 

נוחה ונעימה.
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חזון התכנית
הרבנית ד”ר מלכה שנוולד 

חי  מדרש  לבית  להצטרף  אותך  מזמינים  אנו 
המעשה. לחיי  התורה  את  המחבר   ופעיל, 

מדרשת מודיעין היא מדרשה המיועדת לבנות שירות 
לאומי, בנות אחרי שירות וסטודנטיות שבוחרות לשלב 

את התורה בחיים, לצד לימודים ועבודה. 

אם את מחפשת לצמוח ולהעמיק את הלימוד והבירור מתוך חיבור 
משמעותי לחיים, תמצאי פה את מקומך!

בבית המדרש שלנו אנו לומדות יחד אמונה, הלכה, מוסר ומידות, 
זוגיות, חסידות ועוד, נותנים מענה לשאלות היום- יום ועוסקים בבירור 

סוגיות מהותיות בחיינו. 

השיעורים במדרשה מתקיימים בשעות אחר הצהרים ומאפשרים 
ומספקת.  עמוסה  שגרה  בתוך  מקומה  את  למצוא  אחת   לכל 

מדרשת מודיעין 

מיקום: רח’ הנביאים 4, מודיעין

מוסדות אקדמיים מרכזיים מתאימים לשילוב: אוניברסיטת אריאל 
בשומרון, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת תל אביב, מכללת אורות ישראל, 
מכללת אמונה-אפרתה, האוניברסיטה העברית בירושלים, האקדמיה למוסיקה 
ולמחול בירושלים, מכללת הדסה, מכללת תלפיות, המכללה האקדמית לחינוך 
גבעת וושינגטון, המכללה האקדמית של תל-אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, 

מכללה ירושלים, מכללת לוינסקי לחינוך )כולל המדרשה למוסיקה(. 

מוגבל למוסדות אקדמיים ספציפיים או לא?: לא, סטודנטיות מכל 
מוסדות הלימוד מוזמנות להצטרף.

קהל יעד: סטודנטיות רווקות או נשואות המתגוררות במודיעין או בסביבתה 
הקרובה. 

מלגות: לא

דרישות: בחירה של יומיים או יותר קבועים בשבוע והתמדה בלימוד. 

מגורים במסגרת התכנית: לא

לפרטים והרשמה:  רננה קיהן  052-6071235
kihan100@gmail.com  | www.midreshetmodiin.org.il

הלימודים במדרשה פתוחים לכל מי על התכנית בקצרה
שחפצה ללמוד. השיעורים מתקיימים 
אחר  בשעות  בשבוע  ימים  חמישה 
הצהריים. ניתן לבחור לפי התאמה את 
מספר הימים שרוצים ללמוד במדרשה.
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מיקום: דויד נוי 91, עכו.

מוסדות אקדמיים מרכזיים מתאימים לשילוב: המכללה האקדמית 
הדתית לחינוך שאנן, הטכניון , המכללה האקדמית גליל מערבי, אוניברסיטת חיפה.

מוגבל למוסדות אקדמיים ספציפיים או לא?: בתכנית ההוראה הלימודים 
מותנים בלימוד מקצועות החול במכללת שאנן, השתתפות חופשית בלימודי 

הקודש במדרשה אפשרית גם לסטודנטיות ממוסדות אחרים.

קהל יעד: תכנית ההוראה מיועדת לבנות לאחר שירות/אברכיות. תכנית השילוב 
פתוחה לבנות שירות לאומי/סטודנטיות וכו’. התכנית מיועדת לרווקות ולנשואות.

מלגות: סטודנטיות שיגורו בעכו יוכלו לקבל מילגה שנתית ע”ס 10,000 ש”ח, 
מותנית בשעות התנדבות.

דרישות: השתתפות סדירה בלימודי המדרשה, בפעילויות השונות ורצון להיות 
חלק מהחבורה.

מגורים במסגרת התכנית: קיימת דירה לבנות רווקות, עזרה במציאת דיור 
לזוגות נשואים בקרבת המדרשה.

לפרטים והרשמה:  יעל מזכירה 055-6809876
חן סיני )סטודנטית בתכנית( 058-4181341 

uritzafon12@gmail.com
 http://stender.co.il/minisite/ :אתר אינטרנט

חזון התכנית
הרבנית טל דנה

הוראה נדרשת להרבה כלים מקצועיים ופורמליים, 
אבל לפני ואחרי הכל, הוראה היא אהבה ואמונה 
גדולה בנפשות שעליהם אנחנו מופקדות. החינוך הוא 
חיים וכדי לחנך צריך להיות מלאים בחיים, במידות, 
בטוב, בעין טובה, בתורה שאיננה שינון חיצוני אלא 
 תורת חיים עבורנו. מתוך שנחיה נוכל להחיות.

המדרשה שמה לה למטרה לגדל מחנכות שההוראה 
עבורם זו שליחות של חיים, יצירת נפשות מלאות בטוב, בענוה ובתורה 
 וברצון ליטול חלק בבניין הדורות המיוחדים שאנו זוכים לחיות בהם.
הלימוד מתקיים בתוך קבוצה הבונה ביחד עולם רוחני מתוך שותפות, 
נעימות וקשר עמוק עם צוות המדרשה. עכשיו גם בצפון אפשר ללמוד 

תואר בחינוך עם לימודי מדרשה ברוח הרב קוק.

 נשמח לראותך עמנו!

מדרשת עורי צפון
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על התכנית בקצרה
ללימודי  מותאמת  המדרשה  תכנית 
לימודי  כל  בהוראה,  ראשון  תואר 
נלמדים במדרשה. הקודש של התואר 

 
התכנית משלבת ימי עיון לחגים, הווי חברתי, 
טיולים וליווי אישי לאורך כל התכנית.בנוסף, 
במקביל לכל תואר.אפשרות ללמוד בתכנית שילוב במדרשה 
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מיקום: תכנית המדרשה נמצאת בצפון הקרוב ללב, הרצל 72 קרית שמונה  
)אוטובוס ישיר המגיע עד לעיר מכל הארץ(.

מוסדות אקדמיים מרכזיים מתאימים לשילוב: 
הקורסים במדרשה מוכרים כנקודות זכות אקדמאיות ומזכים את הסטודנטית ברבע 
מהתואר במכללת תל חי. לכן, ניתן לקצר את שנות הלימודים ולעבור לתואר 
שני נחשב ומשמעותי במקצועות נחשקים כגון תרפיות, יעוץ חינוכי, עו”ס ועוד.

מוגבל למוסדות אקדמיים ספציפיים או לא?: ניתן לשתף עם מוסדות 
נוספים עקרונית. עפ”י אישור המוסד.

קהל יעד: בעלות  תעודת בגרות וממוצע  העולה 85+, למתאימות פטור 
מפסיכומטרי. התכנית מתאימה לרווקות ולנשואות.

מלגות: יש מגוון מלגות: מלגת פריפריה, מלגת כפר סטודנטים של המדרשה, 
מלגת פר’ח, מלגת מפעל הפיס, מלגת משרד החינוך ועוד...  

דרישות: בגרות מלאה בממוצע 85 ומעלה וראיון קבלה. 

מגורים במסגרת התכנית: תמיכה בדיור בקרית שמונה למשתתפי כפר 
סטודנטים. 

לפרטים והרשמה: הרבנית לאה זנד ועדן המאירי
050-3044172  הרבנית לאה  |  054-5398357 עדן

 midreshet-tel-hai.co.il/he/home :אתר אינטרנט
 midrashak8@gmail.com

מדרשת תל חי 
חזון התכנית

הרב צפניה דרורי שליט”א והרבנית לאה זנד

ואהבת  המקום  אהבת  אמונה  מלא  גלילי  רוח  משב 
הבריות היא דרכה של  מדרשת  תל חי, הניגון, הרגש 
הנפשית  והבריאות  השמחה  סוד  הן  שלכן  והשאיפות 
המחיות כל מי שרוח אלוקים בקירבו. אשרי העם שככה 

לו אשרי העם שאלו הן בנותיו ורבותיו. 

יופיו  על  התורה  עולם  עם  תיפגשי  חי  תל-  במדרשת 
ועל גווניו, עם רבנים ורבניות גדולים ואנשי רוח, תצללי 
לעומק תורת הרב קוק, תחווי רבדים שלא ידעת שיש 
בך, תחשפי לעולם החסידות והסוד ותגלי את התפילה. 
תנ”ך  ומחשבה,  אמונה  של  ויציב  מבוסס  עולם  תבני 
פועלך  על  וישפיעו  אישיותך  את  יבנו  אלה  וכל  והלכה 
בחינוך ובחיים. מנהלת המדרשה היא הרבנית לאה זנד.
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על התכנית בקצרה
 )B.A( בחינוך  ראשון  תואר  לימודי   , חי  תל-  בשילוב מדרשה בשנתיים בלבד.  מדרשת 

במדרשת תל- חי תיפגשי עם עולם התורה על יופיו 
ועל גווניו, עם רבנים ורבניות גדולים ואנשי רוח שונים. 

תוכלי לבנות עולם מבוסס ויציב של אמונה ומחשבה, 
כגון  שונים  נבחרים  בתארים  במכללה  לימודייך  את 
.ואם  המדרשה  לימודי  עם  לשלב  תוכלי  פסיכולוגיה 
להתמקצע  תוכלי  בשנתיים  תואר  ללמוד  ברצונך 
מיוחד  חינוך  מוקד-  מוקדים:  בשני  בחינוך  ומוקד- שילוב אומנויות בחינוך. בתואר 
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חזון התכנית
הרב ד”ר יוסי שטמלר, רב אוני' חיפה

“ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש” )שמות יט, ו(. 
היעוד של עם ישראל הוא להקים מדינה שפועלת 

כולה על פי התורה. 
כמו בכל מדינה, גם במדינת העם היהודי, צריך שיהיו: 
פוליטיקאים, דיפלומטים, בנקאים, מדענים, אנשי צבא, 
אומנים, אנשי תקשורת, משפטנים, רופאים, מורים, 

אנשי אקדמיה וכו’. 
אלא שהחזון האלוקי הוא שכל התפקידים האלה יאויישו על ידי אנשים 
“יסוד  היא  ישראל  ובהבנה שמדינת  ביראת שמים,  ונשים, מלאים 
 כיסא ה’ בעולם”, כלשונו של הראי”ה קוק זצ”ל )אורות ישראל ו, ז(.

האוניברסיטה, היא המקום בו לומדים כל אחד מהמקצועות הנ"ל, ברם, 
מבחינה רוחנית, היא מזמנת אתגרים לא פשוטים. חיבור מתמשך לתורה 
הוא הערובה לכך שאתגרים אלה יחזקו וירוממו אותנו, וכך נזכה לממש 

את האידאל הגדול של "ממלכת כהנים וגוי קדוש".

בית מדרש "אורייתא"

מיקום: בית הסטודנט באוניברסיטת חיפה.

מוסדות אקדמיים מרכזיים מתאימים לשילוב: אוניברסיטת חיפה.

מוגבל למוסדות אקדמיים ספציפיים או לא? מיועד לסטודנטיות 
וסטודנטים מאוניברסיטת חיפה 

קהל יעד: התכנית מיועדת לרווקות ונשואות. 

דרישות: השתתפות בשיעורים ובסדנאות. 

מלגות: מלגה של 4000 ש”ח למשתתפות בשני ערבי הלימוד השבועיים, במהלך 
שני הסמסטרים. יש אפשרות למילגה גם על השתתפות חלקית.

מגורים במסגרת התכנית: אין בשלב זה. בפועל, קיימות אפשרויות דיור 
מגוונות: במעונות הסטודנטים, בנווה שאנן, ובגרעינים תורניים באיזור. 

לפרטים והרשמה: חנה 054-8031160
ravstamler@univ.haifa.ac.il  synagogue.haifa.ac.il 
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על התכנית בקצרה
התוכנית כוללת שיעורים במגוון נושאים: 
תלמוד, תנ”ך, תושב”ע, חסידות, וגם... 
אחד מימי הפעילות יש ארוחת ערב, סדנאות קואוצ’ינג ברוח היהדות. בכל 

ובמהלך השנה פעילויות גיבוש שונות. 



על התכנית בקצרה
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מיקום: מכללה אקדמית אשקלון, יצחק בן צבי 12 אשקלון.

מקצועות הלימוד: הפקולטה לעבודה סוציאלית. הפקולטה לכלכלה: חשבונות/ 
ניהול/ שוק ההון/ לוגיסטיקה. בית הספר למדעי הבריאות: בריאות הציבור/סיעוד/ 
מדעי התזונה. מדעי החברה:  קרימינולוגיה/ פסיכולוגיה/ פוליטיקה וממשל/ 
לימודי תיירות וארץ ישראל. לימודים רב תחומיים במדעי החברה במסלולים: 

חינוך /  מינהל עסקים / משאבי אנוש. מדעים מדוייקים: מדעי המחשב

קהל יעד: כלל הסטודנטיות הלומדות במכללה.

מלגות:  במדרשה שני מסלולי לימוד לבחירה: תוכנית מלאה, המזכה 
במילגה מלאה, ותוכנית חלקית המזכה במילגה חלקית.

דרישות: המדרשה מציעה מסלולי לימוד מותאמים לתוכניות הלימודים 
השונות במכללה ומאפשרת גמישות ואפשרויות בחירה לפי הרצון והאפשרות 

של הסטודנטית.

לפרטים והרשמה: מירב סויסה, ראש המדרשה 054-5206025
Meravs3@gmail.com :מייל

חזון התכנית
הרבנית ד”ר מירב סויסה

ההשתלבות בחיי המעשה של העולם הכללי והעולם 
האקדמי בפרט מפגישה  את הבת עם התמודדויות 
דתיות ורוחניות חדשות ומורכבות. מתוך התמודדויות 
אלו עשויה לצמוח קומה רוחנית חדשה גבוהה יותר, 
המביאה את חיי הדת והרוח אל תוך חיי המעשה 

והמרחב הישראלי הכללי.  

המדרשה מבקשת להוות בית אינטימי ורוחני עבור סטודנטיות המבקשות 
מקום שכזה גם בשגרת החיים העמוסה של הלימודים האקדמיים, 
ומאפשרת לכל סטודנטית החפצה בכך מקום וזמן לימוד תורני, פנימי 

ורוחני כחלק משגרת הלימודים.

המדרשה | אקדמית אשקלון

לון
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על התכנית בקצרה
משמעותיים,  יהדות  לימודי  מציעה  המדרשה 
והרוחני  הדתי  לעולמן  הנוגעים  נושאים  במגוון 
של הסטודנטיות בכלל, ובפרט לעניינים הנוגעים 
כל  על  האקדמיים  הלימודים  עם  המשתמע מכך. להתמודדות 

הלימודים נערכים בקבוצות אינטימיות, תוך קשר 
ותוך שיח משמעותי  והרבניות  ועמוק בקבוצת הלימוד. אישי עם הרבנים 

הלימודים במדרשה מוכרים אקדמית )חלקית(
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                                  מדרשת בארי פרדס חנה

מדרשת אמונה בארי הוקמה בפרדס חנה מתוך רצון להעמיק בעבודת ה' ובתורה כך שיהיו למקור 
מים חיים. אנו מאמינים כי לימוד תורה מחובר לחיים ויתרונו בכך שהוא מלווה אותך בנקודת הזמן 
בה את נמצאת. כך תפגשי את התורה בבית המדרש לסטודנטיות "אמונה בארי", מתכתבת עם 
חוויות ואתגרי החיים שלך. במדרשה תלמדי את מגוון חלקי התורה- תנ"ך, הלכה, אמונה, חסידות 

ותורת הרב קוק. זאת לצד סדנאות מודעות לבניין הנפש.

מיקום: הצפירה 1, פרדס חנה

לפרטים: 
הדס פוקס   052-4239589

midbeeri@gmail.com :מיייל

                             יוצאים למסע פנימה

בתי המדרש של פנימה פזורים ברחבי הארץ, ומאפשרים לכל בחור ובחורה )בוגרי צבא 
וש”ל( להצטרף לחבורה שנפגשת פעם בשבוע ללימוד ושיח הפוגש את החיים ומעצים 
ועוסקים  זצ”ל  קוק  הרב  תורת  על  בעיקרם  מבוססים  השיעורים  תורה.  מתוך  אותם 

ביכולת של האדם לחיות חיים של חיבור לעצמו ולעמו, מתוך שמחה וחירות.

מיקום: אריאל. גבעת שמואל. ת”א. יפו. ירושלים

לפרטים: 
אסתר - מנהלת המשרד  054-4355243

office.pnima@gmail.com :מייל

www.pnimanet.org.il :אתר

                         מדרשת יפו

מדרשה לחיים: תוכנית שמזמינה אותך ללימוד תורה משמעותי בתוך הצמיחה בחיים. 
עבודה,  לימודים,  עם  לשלב  אפשר  לחבורה.  ושייכות  משמעותי  רוחני,  פנימי,  לימוד 
פסיכומטרי, כחלק מתוכנית “כפר סטודנטיות-מדרשה” ועוד. שיעורי ערב ובוקר לימוד. 
לגדול  וגם  בחוץ  החיים-לגדול  את  שמנביע  תורה  לימוד  ביפו.  או  בבית  לגור  אפשר 

בפנים. בית מדרש עם לב חם ואוהב. לימוד מבקש פנים, חיבור וכנות.

מיקום: יפו

לפרטים: 
טל אביטן 054-6758835 או למשרד 077-4008796

michaltali21@gmail.com :מייל

                               מדרשת דניאלי

כפר הסטודנטיות דניאלי נמצא במדרשת דניאלי של מוסדות 'בני דוד' בישוב תפוח. הכפר נמצא 
במרחק נסיעה של 15 דקות  מאוניברסיטת אריאל.

הסטודנטיות נפגשות אחת לשבוע לערב של לימוד מעמיק וחוויתי, יחד עם מפגש חברתי ומעצים, 
הנותן כח ורוח למהלך שגרת לימודי התואר. אוירה חברתית, נעימה ומחברת קיימת בכפר. המגורים 

במקום מספקים דירות חדר לשתיים.

ניתן להתנדב בקהילה ולקבל  מלגת פיס בסך 5000 ₪.  ומלגה נוספת בסך 2000 ₪

מיקום: כפר תפוח

לפרטים: 
מוריה זליג 054-9300505 

danieli@bneidavid.org :אתר
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בית מדרש באקדמית כנרת

על שפת ים כנרת, בקמפוס של המכללה האקדמית כנרת, הוקם בשנה האחרונה 
בית מדרש ומרכז יהדות המשמש את הסטודנטים המגיעים ללמוד מגוון תארים 
במכללה )מקצועות הנדסה, לימודי א"י, תיירות ומלונאות, חינוך וקהילה, מדעי 

ההתנהגות ועוד(. 

במסגרת בית המדרש נערכים שיעורים בנושאים תורנים מגוונים. בית המדרש 
מהווה גם מרכז של חיים יהודיים ומקום מפגש שבו משתלבת פעילות חברתית 
ותוכן יהודי. ההשתתפות בבית המדרש מזכה את הבאים בנקודות זכות ובמלגה. 
את בית המדרש מרכז הד"ר ר' זאב קיציס, רב בישיבת מעלה גלבוע ומרצה 

לחסידות ולצידו מירב רכזת חיים יהודיים במכללה.

מיקום: המכללה האקדמית כנרת
לפרטים:

מירב 050-5644404  |  1800-20-90-20
meravb@kinneret.ac.il  :מייל

www.kinneret.ac.il :אתר



יש תואר של מכללה

*מעונות חינם מיועדים לסטודנטיות שנה א', ל-100 הנרשמות הראשונות.

תואר ראשון (B.ED) | תואר שני (M.ED)  | לימודי המשך | תוכנית ר"מים | ביה"ס להשתלמויות 

 rishum-jer@michlalah.edu | 02-6750724/918 :לפרטים והרשמה

מסלולי הלימוד: מתמטיקה (שילוב מדעי המחשב) | אנגלית | מדעי הטבע | תנ"ך ומחשבת ישראל
גיל הרך | חינוך מיוחד | מוסיקה | משאבי למידה | אשכול ייעוץ | תוכנית רג"ב מצוינות להוראה 

עוד סיבות טובות
ללמוד תואר ראשון במכללה ירושלים

מעונות חינם לסטודנטיות שנה א'*

הסעות חינם מהכניסה לירושלים

מגוון מסלולי לימוד יישומיים
שיפתחו לך דלתות בעולם התעסוקה

אפשרות מלגות עד למימון מלא
של שכר הלימוד, כולל ייעוץ לענייני מלגות







,(במכללה) אפשרות לשילוב לימודים במדרשת צופיה
מדרשת אוריה (ת"א) ומדרשת מעין שדרות

   biu.ac.il    |   מוקד המידע לשירותך: 9392*

תואר ראשון | תואר  שני | דוקטורט

פתוח שתתחברו למה שמחכה לכם ביום הפתוח:
• מרצים שיושבים אתכם פנים אל פנים

• סיור בשאטל חשמלי בקמפוס הירוק
• הרצאות אודות תוכניות הלימודים לאורך כל היום

• 4 הרצאות מרתקות בנושאי קריירה ותעשייה:

 • הפקולטה להנדסה • הפקולטה למדעי הרוח • הפקולטה למשפטים • הפקולטה למדעי היהדות
 • הפקולטה למדעים מדויקים • הפקולטה למדעי החברה • הפקולטה למדעי החיים • הפקולטה לרפואה

• המערך לתוכניות ייעודיות • ביה"ס ללימודים מתקדמים

פתוח שתגלו את הפקולטה שמתאימה לכם:

הפתוחביום לנרשמיםהנחה

חידושים וטכנולוגיות 
בעולם הקיימות

רן שרון, 
מנכ"ל 

Clariter

המשרות שיהפכו 
מבוקשות ואלה 
שיעלמו בעתיד

רועי לטקה, 
ראש תחום פיתוח, 

Jolt

חשיבות הנטוורקינג 
בעידן החדש 

 ענת קיגל טאוב, 
גיוס בכירים, 

Facebook

 איך להעביר מסרים
בצורה אפקטיבית

עמרי אביסף, 
מייסד שותף, 

QUATRO

יום שישי, י"ט בשבט, 13:00-9:00

יום פתוח
אוניברסיטת בר-אילן



אל תפסיקו
לחקור!

מה זה ביוטכנולוגיה?
הפיכת הביולוגיה למוצר מדף

הפיכת הידע המדעי לסטארט-אפ מצליח
מחקר ופיתוח של תרופה לסרטן ומחלות נוספות

כל התשובות נכונות

תואר ראשון עם אופק תעסוקתי מגוון: בתחום המחקר, בתעשיית התרופות,
ענף ההייטק, הקלינטק, פיתוח מכשור רפואי, חקלאות, תעשיות המזון ועוד.

במהלך התואר מתנסים הסטודנטים בלמעלה מ-200 שעות מעבדה אקדמיות. 
יתרון משמעותי בשוק העבודה.

התואר כולל את קורסי הליבה הנדרשים למסלול הארבע שנתי ברפואה.

שכר לימוד אוניברסיטאי

�� בביוטכנולוגיה לומדים באקדמית הדסה��.

*2292
1114 37

בחינוך 
תצמחו 
עלינו

ax2 +bx + c = 0

C2 = a2 + b2

A B

*5280 לפגישת ייעוץ, התקשרו:
 rishum@hemdat.ac.il | Hemdat.ac.il

שדות נגב - נתיבות

ון.
טח

בי
 ה

רד
ש

 מ
נון

תק
 ל

וף
כפ

*ב

תואר ראשון .B.Ed ותעודת הוראה בחוגים: 

מתמטיקה | אנגלית | מדעים | ספרות | 
תנ"ך | תושב"ע | חינוך מיוחד | גיל הרך  

האקדמית חמדת הדרום
להתחדש, לצמוח, להצליח!

עוד בחמדת הדרום:   .M.Teach. | M.Ed  | הסבת אקדמאים להוראה  | השלמה לתואר ראשון .B.Ed | לימודי מכינה 

שנה ראשונה 
חינם* 

מערך מלגות 
נרחב

אפשרות 
לתינוקיה

רמה אקדמית 
גבוהה

שילוב מדרשה 
עם אקדמיה

חדש!

לפרטים נוספים



אודותינו
איגוד בתי המדרש התורניים באקדמיה הוקם ע"י מנהלי בתי מדרש לסטודנטים וסטודנטיות 
על מנת להעצים את המעטפת התורנית לסטודנטים הדתיים הלומדים במגוון המוסדות 

האקדמיים ברחבי הארץ.

אנו באיגוד מכירים מקרוב את האתגרים הרבים העומדים בפני הסטודנטים/ות הדתיים/ות 
במהלך לימודי התואר במסגרות השונות, ומבקשים לעמוד לימינם ולסייע להם להשתלב 

במוסדות האקדמיים תוך שילוב לימוד תורה משמעותי ושמירה על אורח חיים תורני.

מטרתנו היא ליצור שינוי תודעתי רחב בדבר חשיבות בתי המדרש באקדמיה, ולהוביל לכך 
שכל בוגר ובוגרת יוכלו לבחור מסלול תורני מלווה ייעודי המתאים להם. לשם כך נרכז מידע 
בנושא ונעניק כלי הכוונה למחנכים ויועצים העומדים בקשר עם צעירים וצעירות הניצבים 

בשערי האקדמיה. 

הצורך
בוגרי ובוגרות החינוך הדתי והתורני הבאים בשערי עולם האקדמיה ניצבים בפני התמודדויות 
משמעותיות, נוסף על העומס הלימודי והקיומי שעמו מתמודד  כל סטודנט. לרוב הם ניצבים 
שם לבדם, ללא ליווי תורני וערכי הערני לאתגריהם הייחודיים ומותאם לסדר היום שלהם. 

הדבר מקשה על היכולת להתפתח רוחנית ותורם ליצירת שחיקה דתית ואמונית. 

מחקרים שנערכו בשנים האחרונות הוכיחו שהעשור שבין גיל 20 ל-30, שנות השירות הצבאי 
והלימודים באקדמיה, הוא בעל משמעות קריטית לעיצוב  ההגדרה העצמית הדתית. הדבר 
ממחיש את הצורך הגדול בטיפוח לימוד התורה וההכרה האמונית באופן שמתאים לשלבים 
אלה של החיים. יש צורך אדיר בהקמת מסגרות רבות ומגוונות , שיתנו מענה למאות ואלפי 

הבוגרים בקמפוסים השונים.

4647

איגוד בתי המדרש 
התורניים באקדמיה

אין גוף בלי לב 
אין עכבר בלי מחשב

אין ידית בלי מגירה



w

4849

מהיכרותנו עם השטח אנו יודעים שאין מודעות ציבורית לחשיבותן 
של תכניות השילוב התורניות ולתרומתן המכרעת לעיצוב פניה 
העתידיים של החברה. נכון לעכשיו, הבוגרים ומחנכיהם אינם 

מודעים מספיק לאפשרויות הקיימות כבר היום בתחום זה.  

מטרות
בימים אלה האיגוד יוצא בפרויקט ראשון, שלו מספר מטרות 

השלובות זו בזו:

להביא לשינוי מגמה בתודעה הציבורית על קיומן וחשיבותן 	 
של מסגרות לימוד תורה המשולבות לצד לימודים אקדמיים.

להטמיע בקרב בוגרי מוסדות תורניים - ישיבות, מכינות 	 
ומדרשות - העומדים לפני לימודים אקדמיים את נחיצות 
הקשר לבית מדרש מלווה בשנים אלו. אנו שואפים למצב 
שאחת השאלות הבסיסיות שהבוגר ישאל את עצמו לפני צאתו 
לאקדמיה תהיה: "איפה אני לומד תורה בזמן לימודי התואר?"

לתת כלים אפקטיביים ביד מחנכים להכווין את תלמידיהם 	 
למסגרות מתאימות. 

להעניק פרסום וחשיפה לתכניות השילוב השונות לצורך 	 
רישום באופן מעשי.

לשם השגת מטרות אלו מפיק האיגוד את החוברת שבידכם, וכן 
חוברת מקבילה של בתי מדרש תורניים לסטודנטים. נוסף על כך, 
המידע יונגש באמצעות אתר אינטרנט אטרקטיבי, וילווה בחשיפה 

במדיות השונות בתקשורת וברשתות החברתיות.

בחודשים הקרובים יגיעו מרצים מבתי המדרש המגוונים של האיגוד 
לערבי חשיפה והיכרות במוסדות ובמסגרות בהם נמצאים הבוגרים 

לעתיד הניצבים בשערי האקדמיה. 

ערבי החשיפה יכללו פאנל עם נציגי בתי מדרש לפי בחירת המוסד 
המזמין, ושיחה על האתגרים וההזדמנויות לסטודנט/ית דתי/ת 
בעולם האקדמי. ניתן לפנות אלינו ולהזמין ערב חשיפה שיותאם 

עבורכם.

לעוסקים במלאכה זו יום יום ורואים את בוגרינו בקמפוסים, אין צורך להכביר במילים על 
ההשפעה המכרעת של שייכות למסגרת תורנית מלווה במהלך שנות האקדמיה השוחקות.

אנו שואפים שבע"ה זה יהיה שלב ראשון בדרך שתייצר גם אפיקי פעולה נוספים שיאפשרו 
הרחבה וביסוס של בתי המדרש הקיימים, והקמת מסגרות לימוד נוספות ומגוונות.

אנו רואים במהלך הזה, עליית קומה בהתפתחות החינוך התורני-ציוני.

לאחר שנות לימודיהם של תלמידים ותלמידות במוסדות החינוך הדתיים, תקופת הלימודים 
האקדמיים מציבה בפניהם את האתגרים הגדולים באמת מבחינה רוחנית, דתית וחברתית. 
לכן, דווקא בה נחוץ להמשיך את תהליכי ההעצמה וההתפתחות הערכית והרוחנית שהחלו 

במוסדות החינוך הדתיים. 

בתי המדרש התורניים באקדמיה מוסיפים נדבך וממשיכים את החינוך לתורה ויראת שמיים 
בשנים אלו, ומעניקים ליווי ומעטפת רוחנית גם בזמן שבו ה'תלמידים' כבר התבגרו ונחשפים 

לתפיסות עולם מורכבות, ומציאות הסבוכה של העולם הגדול.

 

קובי מלצר 
תכנית "חי רועי"
מוסדות "בני דוד"

עלי

שמוליק וינברגר
"שבילי נעם" 

ירושלים

איציק ואזנה
 "נצר אריאל - 

עוז רועי"
אריאל

ד”ר יעל אראלי
נציגת תכניות 

לסטודנטיות במדרשות 
התורניות לבנות

יוני גוטמן
המכון הגבוה לתורה

בר אילן

ibma98@gmail.com | 058-7710425 | לפניות: שמוליק וינברגר



מחנכת? רכזת? מדריכה? צוות חינוכי במדרשה?
אנו שמחים להציע במיוחד עבורכן

"אין אקדמיה בלי תורה" 
 עוגן תורני במהלך הלימודים האקדמיים

ערב חשיפה ופאנל תכניות
האיגוד,  מוביל  אותה  האקדמיים,  ללימודים  תורניות  תוכניות  בין  השילוב  לתפיסת  חשיפה  ערב 
הלימודים  בשנות  דווקא  התלמידה  של  הדתית  הזהות  חיזוק  של  הגדולה  החשיבות  הבנת  מתוך 

המאתגרות.  

יגיעו  אליו  הארץ,  ברחבי  הפועלים  התורניים  המדרש  בתי  לעולם  חשיפה  יכלול  הערב 
נציגים ונציגות מבתי המדרש לפי בחירתכן. הערב יכלול:

שיחה על אתגרים והזדמנויות לסטודנטית הדתיה בעולם האקדמי

פאנל נציגי בתי מדרש תורניים לסטודנטיות

בוגרות מספרות - סיפורים אישיים של תלמידות בתי המדרש

לפרטים ולהזמנת ערב חשיפה, צרו קשר:
   ibma98@gmail.com  |  www.ibma.org.il  |  058-7710428  )שמוליק(



איגוד בתי המדרש 
התורניים באקדמיה

 *3239

בס”ד

לא יודעת מה כדאי לך ללמוד?
צרי קשר עוד היום ונתאם פגישת ייעוץ והכוונה במקום שמתאים לך!

שיראל – 050-4040514
 מעונות לרווקות ולנשואות  מיזם היכרויות

 שנה ראשונה חינם לפי חוק חיילים משוחררים  יוקרה אקדמית

מלגות הצטיינות מקצועות טכנולוגיים 
נדרשים

התאמה לאורח
החיים שלך

חדשנות לימודית אווירה תורנית

מתלבטת?
נדבר על זה!

גלויה

מהדורה מיוחדת 
לכנס המדרשות 
התורניות לבנות

ידיעון 
תשפ"א
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