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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 לך!

אתה ניצב בפתחה של דרך חדשה, ואנו מאחלים לך ברכה והצלחה בלימודיך.

אנו שמחים להגיש לך חוברת זו המאגדת בתוכה מידע על מגוון תכניות תורניות, המותאמות 
לסטודנטים שניתן לשלבן במהלך תקופת הלימודים האקדמיים.

זוהי תקופה תובענית ועמוסה, במהלכה תביא לידי ביטוי את כישוריך ותעצב את דרכך המקצועית. 
אין ספק שעולמות חדשים של ידע ושל תוכן ייפתחו בפניך ועימם גם התמודדויות חדשות. דווקא 
עתה נדרשת תשומת לב מיוחדת למציאת נתיב שבו תוכל להקדיש זמן איכות ללימוד תורה ולפיתוח 

האמוני, בסביבה חברתית מגובשת ומעצימה.

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

ההתפתחות הרוחנית.    

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!

בחוברת זו מידע על שורה של מדרשות ותכניות, בכל רחבי הארץ ובמגוון סגנונות. אנו משוכנעים 
כי תוכל למצוא ביניהן את המתאימה לך ביותר. 

במידה שתבקש להתייעץ או לקבל מידע על מקומות נוספים, תוכל לפנות אלינו ואנו נשמח לעזור:
 www.ibma.org.il חפש אותנו בפייסבוק "איגוד בתי המדרש התורנים באקדמיה", או באתר

.ibma98@gmail.com או בדוא"ל

בברכת הצלחה מכל הלב, 
איגוד בתי המדרש התורניים באקדמיה
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התורניים באקדמיה

אין אקדמיה בלי תורה.

www.ibma.org.il  כנסו

אין גוף בלי לב 
אין עכבר בלי מחשב

אין ידית בלי מגירה
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פורים

ר"ח כסלו

ל"ג בעומרפסח שני

ר"ח טבת

ר"ח שבט

אסרו חגחוה"מחוה"מחוה"מחוה"מחוה"מחוה"מיום כיפור 

ר"ח ניסן

יום הזכרון 
לחיילי צה"ל

ל"ג בעומרפסח שני יום העצמאות

תענית

ר"ח אייר א'

ר"ח אייר ב'

צום תשעה 
באב

אסרו חגשבועותר"ח סיון

ר"ח תמוז ב'

ר"ח תמוז א'

ר"ח אדר א'

ר"ח חשון ב'

ר"ח חשון א'

יתרובשלחבא
משפטים 

שקלים

כי תשאתצווהתרומה
ויקהל 
פקודי

ויקרא
צו שבת 

הגדול
שבת 
שמיניחוה"מ

תזריע 
מצורע

אחרי מות 
אמורקדושים

בהר 
במדברבחוקותי

קורחשלחבהעלותךנשא

מטות מסעיפנחסבלקחקת

ראהעקבואתחנןדברים

נצבים וילךכי תבואכי תצאשופטים

ראש השנה
האזינו 
סוכותשובה

שמחת 
בראשיתתורה

חיי שרהויראלך לךנח

וישבוישלחויצאתולדות

שמותויחיויגשמקץ

יתרובשלחבאוארא

משפטים 
שקלים

תרומה 
זכור

תצוה
שושן 
פורים

כי תשא
פרה

ויקהל 
פקודי
החודש

ויקרא
צו שבת 

שמיניפסחהגדול

תזריע
מצורע

אחרי מות 
אמורקדושים

בהר 
בחוקותי

שלחבהעלותךנשאבמדבר

פנחסבלקחקתקרח

באשוהדגבאשוהדגבאשוהדגבאשוהדגבאשוהדגבא

חופשת 
סמסטר א'

תקופת מבחנים - בהצלחה!

פתיחת 
סמסטר ב'

סוף 
סמסטר ב'

נרשמת ליום 
פתוח? 
סמן את 
התאריך

נרשמת ליום 
פתוח? 
סמן את 
התאריך

נרשמת ליום 
פתוח? 
סמן את 
התאריך

פתיחת 
זמן אלול 

בבתי 
המדרש!

פתיחת 
סמסטר א' 

תשפ"א

פתיחת זמן 
חורף בבתי 

המדרש!

פתיחת זמן קיץ 
בבתי המדרש!

סוף 
סמסטר א' 

תשפ"א

פתיחת 
סמסטר ב' 

תשפ"א

סוף 
סמסטר ב' 

תשפ"א

תקופת מבחנים - בהצלחה!

תקופת מבחנים - בהצלחה!

לוח תכנון שנתי תש”פ-תשפ”א

*תקופות הלימודים משתנות בין המוסדות האקדמיים 
ובתי המדרש השונים. יש להתעדכן בזמנים מדויקים 

במוסד הרלוונטי.

אני מתעניין בלימודי המקצועות הבאים:
______________________ .1
______________________ .2
_______________________.3

אני שוקל ללמוד במוסדות האקדמיים 
הבאים:

______________________ .1
______________________ .2
_______________________.3

אני חושב על שילוב לימודים בתוכנית 
תורנית יחד עם לימודי התואר בבתי 

המדרש הבאים:
______________________ .1
______________________ .2
_______________________.3

דמויות משמעויות שכדאי לי להתייעץ 
איתן:

______________________ .1
______________________ .2
_______________________.3

מספרי טלפון חשובים:
______________________ .1
______________________ .2
_______________________.3

לוח זה ילווה אותך החל מהתקופה 
הנוכחית, בה אתה מתחיל לחשוב 
ולקבל החלטות לגבי שנה הבאה 
ועד לתום שנת הלימודים הבאה 

תשפ”א בעז”ה.

אולי אחזור ללמוד בתוכנית תורנית 

במכינה או בישיבה בה למדתי? 

או בבית מדרש אחר...? 
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מיקום: הועד הלאומי 21, גבעת מרדכי, ירושלים

מקצועות הלימוד במרכז האקדמי לב קמפוס לב: 
  הנדסה ומדעי המחשב: 

פיסיקה שימושית / הנדסת אלקטרו אופטיקה, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, 
הנדסת תעשיה וניהול, הנדסת תוכנה, מדעי המחשב. מדעי החיים והבריאות: 

סיעוד. ניהול: חשבונאות ומערכות מידע, מנהל עסקים.

קהל יעד: בבית המדרש קיימות תכניות לימוד לבוגרי ישיבות הסדר וגבוהות, 
בוגרי מכינות לבוגרי צבא, ולתלמידי העתודה האקדמית לצה”ל. בית המדרש 

מיועד לרווקים ולנשואים כאחד.

מלגות: תכנית המלגות של בית המדרש כוללת שלושה חלקים: מלגת שכר 
לימוד, מלגת קיום ומלגת קודש.

דרישות: התלמידים לומדים את לימודי הקודש בשעות הבוקר, והלימודים 
האקדמיים מתקיימים החל משעות הצהריים. בבית המדרש תכנית לימוד גמרא 

בעיון, לימודי מחשבה ואמונה, ולימודי הלכה למבחני הרבנות.

מגורים במסגרת התכנית: לתלמידי המרכז האקדמי לב מוצעים מגורים 
מוזלים באווירה תורנית במעונות המרכז.

לפרטים והרשמה: 3239*
 harshama@jct.ac.il

www.jct.ac.il :אתר אינטרנט

בית המדרש | המרכז האקדמי לב 
חזון התכנית

הרב יוסף צבי רימון

בית המדרש, בראשות הרב אמנון חדרי, שואף לעצב 
דמות ייחודית של בן תורה השואב השראתו ממעיינות 
הנצח של עמנו ומגלם באישיותו עומק תורני ומצוינות 
אקדמית שיש בכוחם להשפיע על כל ענפי החיים 

של מדינת ישראל.

בבית המדרש מתגדל תלמיד חכם בעל שיעור קומה 
שיש בו תחושת שליחות בבניין האומה, ופועל במציאות בכל רבדיה 
מכוחה של התורה ובהשראתה. התורה כתורת חיים מלווה את החיים, 

מדריכה אותם, מקרינה עליהם ומרוממת אותם.

יתר על כן: התורה מבקשת מאתנו לפעול בעולם, להגשים את יכולותינו, 
לתת ביטוי לרחשי ליבנו, לשאיפותינו, ולהביא להגשמת האישיות החד 

פעמית שלנו.

הלימוד בבית המדרש מכוון לבניית תודעה זו. 
התלמידים מבססים את אישיותם הרוחנית תוך 
הגשמת ייעודם, חיבור בין תורה ומדע במציאות 
הישראלית, מתוך הבנה כנה שאין סתירה בין 
תורה ומדע, אלא השלמה והפריה הדדית ביניהם.

היעד המרכזי בלימודי בית המדרש הינו לקבל 
ולהקרין את השפעתה של התורה בכל תחומי 
החיים - בתעשייה, בכלכלה, בחקלאות או 

במחקר טכנולוגי.

את על התכנית בקצרה יכשיר  המדרש  בבית  הלימוד 
לעבודה  יציאתו  לקראת  התלמיד 
מתוך  בישראל,  משפחה  ולבניית 
בעם ישראל, בכל מערכות החיים.הרגשת שליחות של תורה וקידוש ה’ 
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חזון התכנית
הרב מאיר נאמן 

דורנו דור מופלא, שאור וחושך משמשים בו בערבוביא. 
אחת המשימות הכבירות בדור המיוחד שלנו היא 
להמשיך את אורה שלך תורה מתוך היכלי הישיבות 
אל מרחבי חיי החול תורה שאינה רק מלווה או מתלווה 
אלא תורה חיה ומאירה שמניעה את החיים ומהווה 

את תוכיותם.

על מנת כן הולכים ומתייסדים בתי מדרש שעניינם לגדל איש אשר ברו כתוכו, 
 חבורות שמתוועדות יחד לברר את דרכם לאורה של תורה בקדושה וטהרה.
בתי מדרש אלו אינן רק קרש הצלה אלא מקום בו התורה ממשיכה 
להתחדש ולהתברר. כי ישנם חידושי תורה המיוחדים לדורנו המחכים 

לאנשים שנכנסים אל הלימוד מחיי החול על מנת להתברר.

השותפות והרעות בין בני החבורה והתאגדותם סביב האידאל של לימוד חי 
 של תורה חדשה משמעותי מאוד ומוסיף קומה בנופך בתי המדרש בארץ חיינו

והתורה ב”ה מחזרת אחר לומדיה מאירה ומשמחת יחדיו

12

מיקום: קרית יובל, רח’ רובינשטיין 3

מוסדות אקדמיים מרכזיים מתאימים לשילוב: המרכז האקדמי לב, 
האוניברסיטה העברית בירושלים, האוניברסיטה הפתוחה, המכללה האקדמית 

הדסה ירושלים, עזריאלי - מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.

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

קהל יעד: פתוח לכל סטודנט שרוצה לקבוע זמן משמעותי ללימוד. בשלב זה 
מתאים בעיקר לבעלי רקע בלימוד עיון ישיבתי.

דרישות: הסטודנטים משתתפים בכל שבוע בשניים עד שלושה סדרי לימוד 
ישיבתי ושיעורים בגמרא, הלכה ובאמונה, ומשתתפים בפעילויות לגיבוש החבורה 

לאורך השנה.

מגורים במסגרת התכנית: כרגע לא. 

לפרטים והרשמה: עמירם  052-6212301
shvileynoam@gmail.com

https://www.facebook.com/Shvileynoam :אתר אינטרנט
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שבילי נעם

תכנית “שבילי נעם” מזמינה סטודנטים על התכנית בקצרה
ירושלמים לקחת חלק בבית מדרש חי 
ופעיל, במטרה להמשיך להעמיק את 
עולמם הרוחני והתורני, ולהיות שייכים 
לעולמה של תורה כמרכז חייהם, לצד 
לימודי התואר במקצועות החול השונים.
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מיקום: קצנלסון 14, ירושלים

מוסדות אקדמיים מרכזיים מתאימים לשילוב: המרכז האקדמי לב, 
בצלאל – אקדמיה לאמנות, האוניברסיטה העברית בירושלים, האוניברסיטה 
הפתוחה, המכללה האקדמית הדסה, המכללה האקדמית הרצוג, מכללה ירושלים, 

עזריאלי- מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.

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

קהל יעד: סטודנטים וצעירים עובדים, התכנית מיועדת לרווקים ולנשואים.

מלגות: אין

דרישות: אין

 מגורים במסגרת התכנית: אין

לפרטים והרשמה: גבריאל לוי, 054-4559852
gavrielevy@gmail.com

חזון התכנית
הרב גבריאל לוי

 לימוד תורה מעמיק ורציני בירושלים!
לסטודנטים ולצעירים עובדים: בית מדרש ערב 

המציע כמה ערבים בשבוע גם לימוד גמרא והלכה 
 מעמיק וגם לימוד מחשבה! 

 חבורה איכותית, אווירה טובה וכיבוד!
תצטרפו!

מעלים בקודש

ולצעירים עובדים!בית מדרש ערב לסטודנטים על התכנית בקצרה
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מיקום: אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן

מוסדות אקדמיים מרכזיים מתאימים לשילוב: אוניברסיטת בר-אילן

מוגבל למוסדות אקדמיים ספציפיים או לא? בית המדרש מיועד לכל 
סטודנט הלומד באוניברסיטת בר-אילן.

קהל יעד: קהל היעד שלנו הוא כל סטודנט שמעוניין לשלב לימוד תורה רציני 
בלימודיו האקדמיים. התכנית מיועדת לרווקים ולנשואים.

מלגות: מלגות המכון ניתנות לכל לומד בהתאם להיקף שעות הלימוד שלו 
בביהמ”ד. משתתפי התכנית הישיבתית - ‘והגית’ מקבלים מלגה בהיקף של 
שכ”ל מלא לצד מלגות קיום חודשיות. לתכניות לתארים מתקדמים יש מערך 
מלגות נוסף. המכון גם מעניק מידי שנה מלגות לטיפוח מנהיגות חברתית. כמו 

כן ניתן להגיש בקשה לתמיכה כלכלית.

דרישות: כל לומד, בונה לעצמו את מערכת השעות שלו בעזרת אחד הרמי”ם, 
והוא יכול לשלב בה שעורים וסדרי לימוד בחברותא. הציפייה היא ללימוד רציני 

ולנוכחות בשעור של לפחות 80%. 

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

לפרטים והרשמה: משרד המכון 03-5318659 
 Biu.Magal@biu.ac.il

www.mgl.org.il :אתר אינטרנט

המכון הגבוה לתורה | בר אילן
חזון התכנית

הרב ד”ר יהודה אלטשולר 

האתגר הגדול המצוי ביצירת חיי משפחה וקריירה 
יעמוד  מרכזי,  חלק  תופס  התורה  לימוד  בהם 
לעולם  הישיבה  מעולם  יציאתך  עם  מיד  בפניך 
האקדמי ואח”כ לעולם התעסוקה. החיוב לקבוע 
ומאתגרות  מעשיות  פנים  יקבל  לתורה  עיתים 
הישיבה.  בן   - לך  דיה  מוכרת  שאינה   במידה 

בית מדרשנו לא רק מאפשר לך לקבוע עיתים לתורה בצורה נוחה 
ומסודרת, אלא מזמין אותך להמשיך ולהתפתח מבחינה תורנית, 
למדנית, ורוחנית. התפתחות זו מתבקשת ואף מחוייבת לצד ההתפתחות 
האינטלקטואלית הצפוייה לך כסטודנט במסלול המקצועי - האקדמי.

מטרת בית המדרש הינה לסייע בעיצובם של בני תורה, המעורים בכל 
חלקי העשייה המקצועית והאקדמית, ורואים בלימוד התורה חלק בלתי 

נפרד מסדר יומם. 

בנוסף מהווה בית המדרש עוגן חברתי, בית חם, ומקור של 
זהות עבור תלמידיו. ולשם טיפוחה מוקדשת מחשבה ועשייה 

מרובה הנוגעת במעטפת החברתית של הסטודנטים.

לכל סטודנט, מכל על התכנית בקצרה בית המדרש מציע 
מחלקה, ובכל תואר - אפשרות נוחה לשילוב 
בין מגוון שעורים וסדרי לימוד עצמי. לרשות 
הסטודנטים עומד צוות רמי”ם מסור, וצוות 
האקדמיה וצרכי המנהלה.מנהלי מסייע בכל הקשור למימשק עם 
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מיקום: רח’ הרימון 1 גבעת שמואל

מוסדות אקדמיים מרכזיים מתאימים לשילוב: אוניברסיטת אריאל 
בשומרון, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת תל אביב.

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

קהל יעד: בית המדרש פתוח לכל סטודנט שרוצה להעמיק את עולמו הרוחני 
ולהשתלב בלימוד ובשיעורים במקביל לתואר. התכנית מיועדת לרווקים ולנשואים.

מלגות: בשלב זה לא. לקראת שנה”ל תשפ”א בע”ה יתכן שתיפתח מחדש 
תכנית לימוד שתזכה במלגה.

דרישות: מוזמנים להצטרף ללימוד ולשיעורים בקביעות ובשמחה!

מגורים במסגרת התכנית: כרגע לא. אפשר להשתלב בגרעין הקהילתי 
של בית המדרש.

לפרטים והרשמה: משה נעמן, 052-7203823
bmkhilati@gmail.com

www.gabash.co.il :אלאתר אינטרנט
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חזון התכנית
הרב גדעון רוזנטל

בניין הנפש הפנימית ולימוד חכמת התורה קריטיות בשנות רכישת 
כל חכמות המדעים החשובות באוניברסיטה, ומכאן החשיבות של 
שייכות לתכנית תורנית מלווה, או השתתפות בלימוד ובשיעורים תוך 

כדי הלימודים האקדמאים.

בבית המדרש הקהילתי מתקיימות פעילויות תורניות מגוונות: ערבי 
עיון, אירועים קהילתיים סביב מעגל השנה, שעת סיפור ותלמוד תורה 

לילדים, שיעורים שונים ופעילויות נוספות.

קול התורה והתפילה נשמע בבית המדרש כל העת ואור התורה נישא 
למרחקים, וכך, ב”ה, הופך בית המדרש לאבן שואבת לתורה לכלל 

תושבי גבעת שמואל, מבוגרים צעירים וילדים.

סטודנטים יקרים, אצלנו בבית המדרש בגבעת שמואל תמצאו שיעורים 
מגוונים וחבורות לימוד שיתאימו בדיוק בשבילכם. אנחנו מזמינים אתכם 

להצטרף לבית המדרש.

בית המדרש הקהילתי גבעת שמואל

סטודנט יקר! בבית המדרש הקהילתי על התכנית בקצרה
בגבעת שמואל תוכל להצטרף לחבורת 
לימוד עיוני עם הרב גדעון בכל יום רביעי 
בערב, ובימי ראשון לשיעורים בתנ”ך 
ובאמונה מפי הרב ראובן ששון והרב 

גדעון רוזנטל.



תלמוד תורההיא מצוות ביותר בתורה המצווה החשובה 
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מיקום: ישיבת הר ברכה

מוסדות אקדמיים מרכזיים מתאימים לשילוב: המרכז האקדמי לב, 
האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת אריאל בשומרון, אוניברסיטת בר-אילן, 

אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה, הקריה האקדמית אונו.

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

קהל יעד: תכנית שילובים מיועדת לבחורים, רווקים או נשואים, בוגרי ישיבות 
וגם לבחורים ללא רקע ישיבתי. 

 מלגות: במסלול הכולל חונכות - מלגה של עד 16,000 ש“ח
בשנה, ובמסלול ללא חונכות - מלגה של עד 8,000 ש“ח בשנה. 

דרישות: ראיון אישי, השתתפות בתוכנית הלימוד ומגורים בהר ברכה.

מגורים במסגרת התכנית: מעונות לרווקים ודירות לנשואים.

לפרטים והרשמה: הרב יזהר אשור 052-8319977
shiluvim@yhb.org.il

2.yhb.org.il/shiluvim :אתר אינטרנט

תוכנית שילובים | ישיבת הר ברכה 

חזון התכנית
הרב יזהר אשור

האדם צריך להוציא את כל כשרונותיו אל הפועל, 
 והעבודה היא לעשות זאת מתוך ברכת התורה.

ההבנה המתעצמת בבית המדרש היא כי האדם צריך 
לייצר חיבור קבוע אל התורה. 

וזו המשימה שלקחנו על עצמינו, "להתרגל לקבוע 
עיתים לתורה". המשפט הזה טומן בחובו עבודה רבה, אם בניהול זמן 
המאפשר זאת, אם בלקיחת אחריות אישית על הקשר אל התורה 
לאחר שהאדם היה כל חייו במוסדות לימוד מסודרים. ובעיקר בחירת 

תכני הלימוד כדי שאדם יוכל להגיע לידיעה הגונה בתורה.

חיים  לתורת  התורה  של  ערכה  את  מעלה  זו  במשימה  הצלחה 
 המשכללת את חיי העוסקים בה ומביאה את הברכה לכל פרטי החיים.

לימוד תורה באופן הנ"ל נותן ערך גם ללימודי המדע ולחיים המעשיים, 
והאדם יכול להוציא את כל כשרונותיו אל הפועל. 

בתוכנית לומדים כיום 70 תלמידים.

20

תכנית בית המדרש מורכבת משעות על התכנית בקצרה
לימוד עצמי, שיעורים, חונכות תורנית, 
חונכות כללית ותוכנית לימוד בהלכה. 
כמו כן גם אירועים המחזקים את הקשר 
בבחירה אישית של התלמיד.לבית המדרש. זמני שעות הלימוד הם 
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מיקום: רח’ הארז 1, עלי

מוסדות אקדמיים מרכזיים מתאימים לשילוב: המרכז האקדמי לב, 
אוניברסיטת אריאל בשומרון, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת תל אביב, 

האוניברסיטה העברית בירושלים.

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

קהל יעד: התוכנית מיועדת לאנשים שרכשו השכלה תורנית גבוהה, והם בעלי 
ידע בסיסי בלימוד ישיבתי בתחומי ההלכה והאמונה. התכנית מיועדת לרווקים 

ולנשואים.

מלגות: ניתנת לנשואים מלגת קיום של 1,700 ש”ח בחודש )ותשלום נוסף 
על ילדים(. ומלגת לימודים של 2000 שנתית. וכן ניתן להצטרף למלגת פיס 

המתקיימת בישיבה לבוגרי צבא.

דרישות: לימודים תורניים במסגרת 20 שעות שבועיות באחד משני מסלולי 
לימוד: • סוגיות הלכתיות בתורה ומדינה • שבת אליבא דהלכתא.

מגורים במסגרת התכנית: ניתן להתגורר בפנימיות של הישיבה לבוגרי 
צבא בעלות של 400 ש”ח לחודש בלבד.

לפרטים והרשמה: הרב אופיר וולס 050-5719779,
 ofirvales@gmail.com 

www.bneidavid.org :אתר אינטרנט

חזון התכנית
הרב אופיר וולס 

בשנים האחרונות הולכת ומתחדדת ההכרה כי, כדי 
להשפיע על פני החברה בישראל ולהוביל אותה 
באתגרים לאומיים, יש צורך באנשים איכותיים-ערכיים 
בעלי הכשרה אקדמית מתאימה, שישתלבו במערך 

שירותי המדינה.

תהליכי קבלת ההחלטות בישראל, יישומן בשטח והיכולת להשפיע על 
מקבלי ההחלטות, תלויה רבות במערכת הניהול והפקידות הממשלתית 
והמוניציפאלית, אשר מתכננת את עתידה של ישראל ומיישמת את 

ההחלטות של הגופים הריבוניים בה.

תוכנית “חי רועי” במסגרת הישיבה לבוגרי צבא בֵעִלי, הוקמה כדי 
לאפשר לבוגרי צבא בעלי רקע תורני להמשיך לעסוק בעיצוב אישיותם 
התורנית-אמונית במקביל ללימודיהם האקדמיים, ותוך כדי לקבל הכשרה 

לקראת תפקידים ציבוריים ואידיאליסטיים בעם ישראל.

מטרת התוכנית היא להכשיר אנשי אמונה בעולם 
המעשה למשימות לאומיות בשדה החברתי, 
הכלכלי, המשפטי והמעשי באשר הוא, מתוך 
השקפת עולמה של תורה ומתוך הכרה בחשיבות 

יישום הרוח האמונית בחיי המעשה.

'חי רועי’ | מכינת ‘בני דוד’ 

על התכנית בקצרה
אנחנו משתדלים להעמיק את העולם 
הרוחני-אמוני של מי שעיקר עיסוקם יהיה 
בעולם המעשה, מתוך רצון לבנות אנשים 
אשר רוח בהם, החפצים בכל לבבם להיות 
עובדי ה‘ וישראל עמו. ע"י לימוד שיטתי 
ולימוד אמונה ומוסר. ועמוק בסוגיות אקטואליות, הלכות שבת 
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מיקום: הגלבוע 15, אריאל

מוסדות אקדמיים מרכזיים מתאימים לשילוב: אוניברסיטת אריאל 
בשומרון.

מוגבל למוסדות אקדמיים ספציפיים או לא? התכנית מיועדת לסטודנטים 
הלומדים באוניברסיטת אריאל בשומרון.

מלגות: אין

קהל יעד: סטודנטים באוניברסיטת אריאל שמעוניינים ליצור קביעות רצינית 
בתורה, בתקופת לימודיהם. התכנית מיועדת לרווקים ולנשואים.

דרישות: הסטודנטים משתתפים בכל שבוע בשלושה סדרי לימוד של שעה 
ורבע , הכוללים לימוד עצמי מונחה ושיעורים בגמרא, אמונה ותנ”ך, ומשתתפים 

בפעילויות לגיבוש החבורה לאורך השנה.

 מגורים במסגרת התכנית: הרווקים מתגוררים בצוותא בדירות שכורות, 
ונהנים מארוחת ערב חמה בחד”א של הישיבה על בסיס יומי. המגורים כרוכים 

בתשלום שכ”ד מסובסד.

לפרטים והרשמה: הרב גדי הרטום
gadi.hr@gmail.com

ynetzarim.org :אתר אינטרנט

ישיבת 'נצר מטעי' 
חזון התכנית

הרב ציון טויל 

נקודת הקודש, לב החיים, שעושה את החיים לכדאיים 
ולטיפוח, במיוחד בעת  ולשווים, זקוקה לשימור 
שעיקר הכוחות מופנים ללימודי חול אינטנסיביים. 
על כן הקביעות בבית ה’, והקביעות בתורה, הינה 
גדול.  ואושר  גדולה  זכות  גם  אך  וחובה   הכרח 
כל יחיד מצפה מעצמו להיות שלם, וכל העם מצפה 
לראות אנשים שלמים, ההולכים בדרכו של יעקב אבינו עליו נאמר “ויבוא 

יעקב שלם”, ו”אמר רב, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו”. 
בוא והיה שותף לאידאל הגדול ! בע”ה, מתוך שנהיה ‘שתולים בבית 
ה’ ‘, נזכה באמת, שיקויים בנו ‘בחצרות אלוקינו יפריחו’, ועלינו יאמר 

‘ישראל אשר בך אתפאר’. 

תוכנית לימוד וליווי סטודנטים בבית על התכנית בקצרה
מטעי’,  ‘נצר  ישיבת  של  המדרש 
עולמם  את  ולבסס  לקיים  במטרה 
הרוחני והתורני, בתקופה משמעותית 
ומתוך דיבוק חברים.בחייהם, ע”י קביעות רצינית בתורה, 
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מיקום: יוני נתניהו, רמת ממרא קריית ארבע

מוסדות אקדמיים מרכזיים מתאימים לשילוב: המרכז האקדמי לב, 
־האוניברסיטה הפתוחה, המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, הקריה האק

דמית אונו.

מוגבל למוסדות אקדמיים ספציפיים או לא? לימודים אקדמיים בשעות 
אחה”צ.

קהל יעד: בוגרי ישיבות/מכינות שרוצים ללמוד תורה באופן רציני בשעות הבוקר 
ולשלב לימודים אקדמיים בשעות אחה”צ. התכנית מיועדת לרווקים ולנשואים.

מלגות: לנשואים: מלגת קיום 2000 ש”ח + דירה, ולרווקים: 500 ש”ח + כלכלה 
ומגורים.

דרישות: עמידה בתכנית בית המדרש + שעתיים חונכות בשבוע ואירוח תלמידים 
בכ-10 סעודות בשבתות השנה.

מגורים במסגרת התכנית: דירות של הישיבה. 

לפרטים והרשמה: גלעד כהן 052-2486363
gilad532@gmai.com

www.oz-lahaim.org :אתר אינטרנט
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עוז לחיים | ישיבה תיכונית קריית ארבע
חזון התכנית

הרב שמואל הירשוביץ 

“רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר, יפה 
תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת 

עוון; )אבות ב, ב(

תכנית “עוז לחיים” שותפה בחזון של לימוד תורה יחד 
עם חיי המעשה. חזון זה הוא חלק מתהליך של חזרת 
עם ישראל לארצו ולמולדתו וחלק מתהליך הגאולה שאנחנו נמצאים בו. 

היא  עבודה   / אקדמאיים  לימודים  עם  יחד  תורה  לימוד  של  שילוב 
שילוב. לאותו  והתרגלות  הכנה  הדורשת  חשובה,  לאומית   משימה 
להקדיש  נדרש  הישיבה  בוגר  אקדמאיים,  ללמודים  במעבר 
משפחתו  את  לפרנס  בעת  ובו  ההשכלה,  לרכישת  מרוכז  מאמץ 
משימה  הינו  משמעותי  תורה  לימוד  שכזה  במצב  הצעירה. 
אלו. משימות  שתי  בין  לשלב  מצליחים  אינם  ורבים  ביותר   קשה 

תכנית עוז לחיים נותנת ללומד בה דחיפה ויכולת מימוש למשימה זו. 
התוכנית מאפשרת לסטודנט הלומד תואר אקדמאי, לשלב יחד עם הלימוד 
האקדמאי לימוד תורה רציני ומעמיק, עם יכולת להתפרנס ולגור בקהילה 

חמה ותומכת.

26

לימוד תורה בהעמקה בהדרכת ראש על התכנית בקצרה
ביהמ”ד הרב שמואל הירשוביץ שליט”א 
ובמוסדות האקדמיים לתלמידים בעלי 
רקע תורני עם מגורים בדירות הישיבה 
ועם מלגת קיום חודשית והסעות ללימודים 
ומחוייבות של שעתיים חונכות בשבוע.
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מיקום: נווה, ד”נ נגב 85485

מוסדות אקדמיים מרכזיים מתאימים לשילוב: אוניברסיטת בן-גוריון 
בנגב, האוניברסיטה הפתוחה, המכללה האקדמית אשקלון, המכללה האקדמית 

להנדסה סמי שמעון, המכללה האקדמית ספיר.

מוגבל למוסדות אקדמיים ספציפיים או לא? מסלולים טכנולוגיים 
בעיקר, כלכלה רפואה ומדעי החברה. לא מיועד למסלול של חינוך.

קהל יעד: סטודנטים נשואים, בוגרי ישיבות, המעוניינים להישאר קשורים לבית 
מדרש במקביל ללימודים האקדמאים. התכנית מיועדת רק לנשואים.

דרישות: מגורים בישובי חלוצה, נוכחות בבית המדרש

מלגות: ניתנת מלגה בגובה 3500 ש”ח + 100 ש”ח לילד, עד 3 ילדים. בנוסף 
הסעות ללימודים ברכבים של התכנית, או החזר על הוצאות נסיעות , עד 1000 

ש”ח בחודש.

מגורים במסגרת התכנית: מגורים בישובים, מותנה בקבלה לאחד הישובים.

לפרטים והרשמה: עמיחי ויצן, 050-9370004 
bmtahalutza@gmail.com 

על התכנית בקצרה
התכנית מיועדת לסטודנטים נשואים, 
ומחייבת מגורים באחד מישובי חלוצה: 
נווה, בני נצרים, שלומית וכרם שלום. 
הלימוד הוא בעיקר בגמרא, ומתקיים 
22:45, וכשעתיים בימי ו בבוקר. ארבעה ערבים בשבוע, בשעות -20:15

צה
לו

 ח
ם |

רו
ד

בית מדרש לסטודנטים חלוצה 
חזון התכנית

הרב שי שטרנברג

בדורות מופלאים אלו זוכים אנו להיות שותפים עם 
א-ל בגאולתנו במדינתנו בהתמודדויות ובאתגרים 

המתחדשים.

ויותר שהיציאה מהישיבות לעולם  יותר  מתברר 
מהפער  הנובעת  משבר  נקודת  היא  המעשה 
התרבותי העמוק שבין העולמות המביאה עד לכדי 
 מחיקת הדמות התורנית – רוחנית שנבנתה במשך שנים בעמל רב. 

כחלק מהמענה למצב קם גם בהמ”ד שלנו. עיקר עיסוקינו בלימוד הגמרא 
בהעמקה בהתאמתה למגבלות הזמן והיכולת מתוך הכרה שבלימוד 
הגמרא אנו קשורים בקשר של קיימא לרוח האומה. זאת כמובן בשילוב 
 לימודי אמונה ובליווי אישי. בהמ”ד הינו חלק מההתיישבות בחלוצה.
מתברר שאפשר להצליח לא רק במניעת הידרדרות רוחנית אלא 

בהתפתחות וצמיחה המיוחדים לאנשי המעשה.

ויותר מזה - חלק משמעותי מבהמ”ד 
התוכנית  בוגרי  על  מושתת  שלנו 
בתחומי  רבה  בהצלחה  שהשתלבו 
עשייה מגוונים וממשיכים להיות חלק 
חיים. כדרך  מבהמ”ד   משמעותי 
שנזכה ליטול חלק מקומה חדשה זו 

במדינתינו.
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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.

מיועד לסטודנטים  מוגבל למוסדות אקדמיים ספציפיים או לא? 
וסטודנטיות מאוניברסיטת חיפה 

קהל יעד: התכנית מיועדת לרווקים ולנשואים. 

דרישות: השתתפות בשיעורים ובסדנאות. 

מלגות: מלגה של 4000 ש”ח למשתתפים 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: צבי קנוהל 054-9849775
ravstamler@univ.haifa.ac.il  synagogue.haifa.ac.il 

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. 
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                             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

ישיבת באר התחיה | באר שבע
הציבור  בני  הינם  מהסטודנטים  רבים  ב”ה  רבים,  אקדמיים  במוסדות  התברכה  העיר 
מענה  מעניקה  ישיבתנו  בעיר.  לימודיהם  במהלך  תורני  מענה  המחפשים  הד”ת 
קיי  למכללת  בקירוב  גוריון,  בן  מאוניברסיטת  דק’  כ-10  ממוקמת  הישיבה  תואם. 
במקום. למגורים  אפשרות  קיימת  המוסדות.  משאר  אוטובוס  קו  ובמרחק   לחינוך 
בישיבה ישנו בית מדרש חי ותוסס ובו מסלול המיועד לסטודנטים )עם אפשרות למגורים 
במקום( הכולל לימודי גמרא ואמונה, שיעורים מפי ת”ח מובילים ולימוד בחברותות, תוך 

שילוב הלימודים האקדמיים.

מיקום: התלמוד 10, באר שבע

לפרטים: 
אור יעקבי, 052-5299937

BeerHathiya@gmail.com :מייל

תוכנית "תעצומות"

בית מדרש באקדמית כנרת

במרכז "תעצומות", אנחנו מבינים את החשיבות שלכם בלימוד תואר, ויודעים את החשיבות 
בשילוב לימודי תורה. כוח זה של תורה מאדיר ומעצים את מעלתכם כסטודנטים שומרי 

תורה ומצוות.
במהלך התוכנית נלמד תורה, מוסר, השקפה והגות יהודית, שישולבו בטיולים, מסעות, 

שבתות משותפות והרבה ערבי חברה וכיף.
ימים ראשון ושלישי  שיעורים וחברותות מ17:30 עד 20:30 . מלגה עד 5000 ש"ח.

מיקום: מרכז "נפש יהודי", רחוב רחבת אילן 4, גבעת שמואל.

לפרטים: 
הרב אהרון טננבאום 052-6176109

taatzumotyehudi@gmail.com :מייל

www.nefeshyehudi.co.il :אתר

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



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.

35

איגוד בתי המדרש 
התורניים באקדמיה

34

איגוד בתי המדרש 
התורניים באקדמיה

אין אקדמיה בלי תורה.

www.ibma.org.il  כנסו

אין גוף בלי לב 
אין עכבר בלי מחשב

אין ידית בלי מגירה
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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
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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.



אל תפסיקו 
להתקדם! 

מגוון תארים באקדמית הדסה
האקדמית הדסה בירושלים, מצעידה אתכם אל השלב הבא בחייכם עם מגוון רחב של מסלולי לימוד 

לתואר ראשון ושני בתחומים שונים. כל התוכניות נבנו מתוך היכרות עמוקה עם שוק העבודה הנוכחי 
והשינויים הצפויים בו.

*2292
1114 37

שכר לימוד אוניברסיטאי 
שנה חינם לחיילים משוחררים 

*המל"ג אישרה את פתיחת התוכניות והענקת התואר מותנית באישורה.

ביה“ס הבינתחומי 
לבריאות, חברה ומדע

אופטומטריה 
ביוטכנולוגיה 
מדעי המחשב

מדעי המעבדה הרפואית
מדעי איכות הסביבה

הפרעות בתקשורת
עיצוב תעשייתי מכליל

החוג ע"ש דן לעיצוב יצירתי למין האנושי

ביה“ס הבינתחומי 
לחברה וקהילה

פוליטיקה ותקשורת
תקשורת צילומית
מדעי ההתנהגות

עבודה סוציאלית*
כלכלה וחשבונאות
ניהול ארגוני שירות

לימודי תואר שני

ניהול ארגוני שירות* 
מדעי המחשב
מדעי הראייה 

והאופטומטריה
הפרעות בתקשורת 

מכינה קדם אקדמית

מכינה ייעודית למדעים
ומדעי המחשב

מכינה ייעודית למדעי 
החברה, עיצוב וצילום

קדם מכינה לחסרי בגרות
מכינה להשלמת
12 שנות לימוד



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

שדות נגב - נתיבות
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תואר ראשון .B.Ed ותעודת הוראה לגברים בחוגים: 

מדעים | ספרות | תנ"ך | תושב"ע | חינוך מיוחד

האקדמית חמדת הדרום
להתחדש, לצמוח, להצליח!

 B.Ed. הסבת אקדמאים להוראה  | השלמה לתואר ראשון |  M.Teach. | M.Ed. -  עוד בחמדת הדרום:    תואר שני

תכנית אטרקטיבית לבני ישיבות

לפרטים נוספים

בחינוך 
תצמחו 
C2 = a2 + b2עלינו

B

שנה ראשונה 
חינם* 

מערך מלגות 
נרחב

ימי לימוד:
יום שישי, יום התנסות 

וימים מרוכזים

הסעות
תלוי במס' נרשמים

אין 
בלי תורהאקדמיה 



אין 
בלי תורהאקדמיה 



אין 
בלי תורהאקדמיה 



אין 
בלי תורהאקדמיה 



אין 
בלי תורהאקדמיה 



"אין אקדמיה בלי תורה" 
 עוגן תורני במהלך הלימודים האקדמיים

מפגש חשיפה ופאנל תכניות
איגוד בתי המדרש התורניים באקדמיה מגיע עד אליכם! 

מפגש חשיפה לצוותים ו/או לתלמידים לרעיון השילוב בין תוכניות תורניות ללימודים האקדמיים, מתוך 
הבנת החשיבות הגדולה של חיזוק הזהות הדתית של הבוגרים דווקא בשנות הלימודים המאתגרות.  

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

· שיחה על אתגרים והזדמנויות לסטודנט הדתי בעולם האקדמי	

· פאנל נציגי בתי מדרש תורניים לסטודנטים	

· בוגרים מספרים - סיפורים אישיים של תלמידי בתי המדרש	

איגוד בתי המדרש 
התורניים באקדמיה

לשריון תאריך לערב חשיפה, צרו קשר:
  |  ibma98@gmail.com  |  www.ibma.org.il  |  058-7710428  )חפשו אותנו ב -   )שמוליק

ר”מ במכינה או בישיבה? רכז בוגרים? מחנך? מדריך?
איגוד בתי המדרש התורניים באקדמיה 

שמח להציע במיוחד עבורכם



ם.
רי

חר
שו

מ
ם 

לי
חיי

ק 
חו

פי 
 ל

*
בס“ד

 לימודים למקצועות המבוקשים בשוק, ברמה האקדמית הגבוהה ביותר
 בית מדרש ואוירה תורנית  לימודים נפרדים  סיוע בהשמה בעבודה

אל תיתן לעתיד שלך לחכות! 

 נגמר
 לך
הזמן

 עדיין לא יודע איפה
אתה בשנה הבאה?

 העתיד שלך מחכה

במרכז האקדמי לב

 ליעוץ, קביעת פגישה במקום ובזמן שנוח לך, או לכל שאלה:
שלח כעת הודעת וואטסאפ לרון

054-32-32-0804
       יועץ הלימודים האישי שלך 

ניתן להתחיל לימודים לאחר מבחן תיל או פסיכומטרי.

מלגות הצטיינות 
ושנה ראשונה 

חינם*

מעונות
לנשואים 
ורווקים

השמה גבוהה 
במקצוע

מסלול 
בית מדרש 

ומדרשה

Computer Science 
and Business 

Administration 
English Speaking 

Program at 
Campus Lev  

ABC

*3239www.jct.ac.il
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