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אם אין תורה, אין אקדמיה 
רוב מוחלט של בוגרי הישיבות ובוגרות המדרשות פונים 
אל הלימודים האקדמיים ללא מסגרות תורניות רציניות 

וחווים בדידות וספקנות עקב התנגשויות ערכים בין 
עולם האקדמיה לעולם התורה 0 איגוד בתי המדרש 

באקדמיה מעודד שיח בעניין ומציע פתרונות
נדב גדליה

ללמוד  רצתה  הכול  בסך   )22( אדלמן  ריבי 
ואנתרופולוגיה  סוציולוגיה  פסיכולוגיה, 
באוניברסיטה העברית. את הפתעת חייה קיבלה 
לראות  צריך  לסוציולוגיה  "בחוג  א'.  בשנה  כבר 
האנתרופולוגי",  הסרטים  בפסטיבל  סרטים  שני 

היא מספרת. 
המרצה נהגה בהגינות, על פי הפרמטרים שלה, 
כי אחד הסרטים אינו צנוע. "לכן בחרתי  וציינה 
ומעניינים.  מתאימים  שנראו  אחרים  בסרטים 
'מורכב'  השני  ואילו  מרגש,  היה  באמת  האחד 
בלשון המעטה. הוא התחיל טוב, אך פתאום היו 

סצנות עם תכנים לא צנועים בעליל.
גדולה  אי-נוחות  חשנו  כזה.  לדבר  ציפינו  "לא 
כזה, אבל  הנוכחות בדבר  היותנו דתיות  מעצם 
שם  להיות  חייבות  ואנו  ברירה  שאין  חשבנו 
בשביל העבודה. לא רצינו לצאת בהפגנתיות או 

להפריע לאחרים".
מה עשיתן בפועל?

"השפלנו מבט אל הרצפה וסתמנו את האוזניים 
בתקווה שאנשים מסביב יבחינו שאנו מגיבות כך 
להיות  יכול  בדיעבד,  בפסיביות.  מתבוננות  ולא 
יותר הייתה לצאת מהאולם  שההחלטה הנכונה 

באותו הרגע".
מפוכח.  במבט  האקדמיים  בחייה  מביטה  ריבי 
בהם  להיתקל  שיכולים  מהקשיים  חלק  "זה 
באקדמיה. לא תמיד יודעים מראש לאן נכנסים. 
לא תמיד יכולים לצפות איזו דילמה תעלה, ויש 
למצב.  להגיב  איך  לבחור  הלם  של  שניות  כמה 

לפעמים בוחרים נכון, לפעמים פחות".
אבל  סרט,  מול  העיניים  את  לעצום  אפשר 
יסודות  לערער  עשויה  ההתנגשות  פעם  לא 
משמעותיים. "יש מקרים שמזכירים את היהדות 
בשיעורים ועוקצים אותה", מספרת ריבי בעצב. 
"או שמביאים פסוקים מהתורה ומפרשים אותם 

במנותק מהתורה שבעל פה ומהקודש".
ניסית לדבר עם רבנים? לקבל תשובות?

בעקבות  רבנים  עם  לפעמים  לדבר  "ניסיתי 
שיעורים כאלה, אבל לא תמיד מצאתי תשובות 

שנראו לי מספקות".
המודעות  העלאת  בעקבות  לבד.  אינה  ריבי 
לרגישות  לגיטימציה  לתת  והאומץ  להתנגשויות 

יש מי שחשוב לו לטפל בזה.

להגדיר מחדש את העולם 
שמחוץ לישיבה

התורניים  המדרש  בתי  "איגוד  נוסד  כך 
הדתיות  המסגרות  לבוגרי  המסייע  באקדמיה", 
להשתלב במוסדות האקדמיים תוך שמירה על 

חיבור אמיתי לתורה ולאורח חיים תורני. 
באיגוד חברים מעל שלושים בתי מדרש ומדרשות 
לסטודנטים  תורניות  תוכניות  המפעילים 
ולסטודנטיות. כאן לא מתעלמים מהפיל שבחדר 
אלא מדברים על חשיבות לימוד תורה ותחזוקת 
הקשר למקום תורה ולאנשי תורה, דווקא בתקופה 
באיגוד  האקדמיים.  הלימודים  של  המאתגרת 

מיפו את האתגרים ועבדו על פתרונות. 
לצד מתן מענה אמוני לשאלות הנובעות מהלימוד 
האקדמי, מדברים באיגוד על עוגנים - עוגן רוחני 

אליו  קשורים  שהסטודנטים  מדרש  בית  בדמות 
חברתי  ועוגן  בשבוע,  פעמים  מספר  בו  ולומדים 
מבחינה  התואמת  לחבורה  קשר  על-ידי  הנוצר 

ערכית ודתית ומהווה בית חברתי.
האיגוד מציע מגוון רחב של תוכניות בכל רחבי 
הארץ. "במהלך התואר בונים הרגל של לימוד, 
 ,)32( שחר  ידידיה  אומר  משמעותי",  מאוד  וזה 
בוגר בית המדרש לסטודנטים חלוצה, דוקטורנט 
סמי  במכללת  ומרצה  בטכניון  בניין  להנדסת 
שמעון בבאר שבע. "אני רואה באקדמיה הרבה 
קשורים  להיות  עוגן  כשאין  נאבדים,  סטודנטים 
אליו. בית המדרש הוא סוג של קהילה, חברותא, 

רב. עושים שבתות ביחד." 

"לסטודנט המתחיל, האקדמיה היא חוויה חזקה 
הגעתי  וההישגיות.  ההתפעלות  מבחינת  מאוד 
ללא  עצמי,  ערך  הוא  הלימוד  שבה  מישיבה, 
ללימוד.  אחריות  בקבלת  קושי  והיה  מבחנים, 
באקדמיה יש משהו חזק באחריות ובמבחנים. יש 
פער גדול לעומת הישיבה, ולא תמיד קל להכיל 
ונהיית  נזנחת  הישיבה  כאילו  נראה  ואז  זה.  את 
נחלת העבר, והאקדמיה הופכת למשהו הרציני 
והמרכזי של החיים. אין זמן לנשום, והמוטיבציה 

הפשוטה לקיום מצוות יורדת".

אפשר גם ללמוד באקדמיה ברצינות וגם 
ללמוד תורה?

"לאט לאט ראיתי שאפשר לעשות את זה", 
אומר שחר. "הלימוד הקבוע בבית המדרש 
משנה את החיים לגמרי. התחושה היא שגם 

הבית נמצא במקום נכון יותר. 
והשייכות  לבד,  מאוד  אתה  "כסטודנט 
מושכת,  האקדמיה  מאוד.  חשובה  לתורה 
ימשוך  מה  אז  ותובעניים.  קשים  והלימודים 
אותי לבית מדרש? כששמעתי על התוכנית 
כבר הייתי סטודנט ואמרתי: זה לא בשבילי. 
מעבר ליכולותיי. כשבאתי לבסוף הופתעתי 

אין  לצערי  לטובה.  כך  כל  משפיע  שזה 
מספיק מודעות לנושא הזה בציבור שלנו. 

למה  פרומו  רק  הוא  סטודנט  שאני  "השלב 
הן  האקדמיה  של  השנים  כך.  אחר  שיבוא 
שלי,  הבוגרים  החיים  יראו  לאיך  המפתח 
ואלו שנים מכריעות, כי אחר כך קשה לחבר 
שכל  חושב  אני  שנפרם.  מה  את  מחדש 
או  לרב  לתורה,  קשור  להיות  צריך  אחד 
ובמעבר  מושך,  בחוץ  העולם  מדרש.  לבית 

מהישיבה - צריך את העוגן הזה".

איזון
שמלמדים  שמה  בתואר  קורסים  כמה  "יש 
אליענה  מספרת  היהדות",  עם  מתנגש  שם 
הלומדת  שמש,  מבית   )23( גוטליב 
לימודים  ומשלבת  בר-אילן,  באוניברסיטת 

במדרשה בתוכנית תורה לשמה.
מספרת.  היא  איזון",  יוצרת  "המדרשה 
בחיי  התורה  שילוב  על  שיעורים  מגוון  "יש 
שמחוץ  העולם  עם  התמודדות  ועל  היומיום 
המדרש  מבית  שיוצאים  ככל  מדרש.  לבית 
תורה  לימוד  על  להקפיד  יותר  קשה  נהיה 
הוא  אקדמיה  עם  מדרשה  שילוב  מעצמי. 
דבר מדהים, מכיוון שהוא מכניס את התורה 

ללו"ז שלי ומעשיר את החיים.
"גם סביבה תורנית עם אנשי צוות מדהימים 
רבנים  כמה  עם  קשר  לי  יש  מאוד.  חשובה 
יכולה לפנות אליהם  ורבניות במדרשה. אני 

בשאלות, וזה יתרון גדול".
ומחייבת  מתמדת  מצווה  הוא  תורה  "לימוד 

בכל מצב. בניין רוחני חייב תחזוקה מתמדת, 
להתפורר."  אף  ועלול  נחלש  הוא  אחרת 
בתי  איגוד  ממייסדי  וזאנה,  יצחק  אומר 
המדרש התורניים באקדמיה. וזאנה, מאנשי 
ל-15  קרוב  עסק  באריאל,  נצרים  גרעין 
המדרש  בתי  של  ובניהול  בהקמה  שנים 

לסטודנטים נצר אריאל ועוז רועי.
את  לכך  למצוא  קשה  התובענית  "בשיגרה 
מכך  כתוצאה  המתאימים.  והזמן  המקום 
נבלמת,  והאמונית  התורנית  ההתפתחות 
דווקא כשבשאר המישורים מתרחש תהליך 
תורני  מענה  התקדמות.  של  אינטנסיבי 
אלא  השחיקה  את  יבלום  רק  לא  מתאים 

יעצים את הסטודנט".
חשובה:  נקודה  עוד  לדיון  מעלה  וזאנה 
פוגשים  הסטודנטים  הלימודים  "במסגרת 
גישות והשקפות רבות ומגוונות מפי חוקרים 
דבריהם  את  וסמכות.  ידע  בעלי  ומרצים 
ואף  ולסכם  ללמוד  הסטודנטים  נדרשים 
מבחינים  הם  תמיד  לא  במבחן.  לכתוב 
וגם כשהם מבחינים בו,  בקונפליקט הקיים, 

אין להם פנאי וידע להתמודד עימו. 
האם אין מודעות לנושא?

החבר'ה  רוב  שבו  הקיים,  המצב  "לא. 
חיבור  ללא  האקדמיים  ללימודים  נכנסים 
הדעת.  על  מתקבל  אינו  תורנית,  לתכנית 
צריך לקבל אחריות על התחום, לפחות כפי 
ולהתיישבות,  שנעשה ביחס לשירות הצבאי 

כי בנפשנו היא".
לתגובות: גדליה – כתב אמן

עשינו לך זמן
לּתֹוָרה

 מדרשת אוריה מתרחבת לירושלים
בשלוחה חדשה - שלוחת אורי

תואר ראשון ב"מכללה ירושלים" + לימודי מדרשה 
מתאים גם לנשואותיומיים מכללהיום מדרשה

ללמוד תורה שנוגעת בחיים, מתוך שמחה, נחת ועומק, ובליווי אישי.

 סמוך לגשר
המיתרים

בראשות הרב יהושע שפירא והרב ברוך סליי

זה הזמן שלך 
 להירשם

מיכל מאירה-055-6662609
רות- 054-7858933

www.oria.org.il :או באתר

לפרטים והרשמה למדרשת אוריה 
בגבעת שמואל, ולתוכנית 'אורי' 

בירושלים:

רחוב הרימון 1 גבעת שמואל
www.oria.org.il
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מה אעשה כשאהיה גדול? 
נדב רט, יועץ ארגוני ותעסוקתי

שלב א: מי אני? 
'מצא  או  יודע'  'עשרים מי  מכירים את המשחק 
את האישיות'? כן, המשחק הזה שבו מישהו בוחר 
אישיות, והחבר למשחק צריך לשאול שאלות של 
בדיוק  כך  הנבחרת.  הדמות  לגילוי  עד  ולא  כן 
נועצים שמעוניינים  יושב עם  אני מרגיש כשאני 
הם  במה  ולבחור  המקצועי  עתידם  את  למצוא 

מעוניינים לעסוק. 
מציאת האישיות מתחילה תמיד בשאלות גדולות: 
זכר או נקבה, חי או מת, בארץ או בחו"ל. לאט 
יותר:  לאט השאלות הולכות ונעשות קונקרטיות 
ממשפחתי  הוא  האם  לאחרונה?  נפגשנו  האם 
הקרובה? וכדומה. כך בדיוק נבנה גם תהליך של 

ייעוץ לימודים וייעוץ תעסוקתי. 
גדולות  בשאלות  מתחילה  מקצוע  בחירת  גם 
שאלות  אל  אט-אט  ומתקדמת  גורל  והרות 
הללו  השאלות  מאוד.  ואישיות  קונקרטיות 

מחולקות לארבעה תחומים עיקריים: 
ברוב  לעשות?  אוהב/ת  אני  מה   .1
שנות ההיסטוריה האנושית הייתה העבודה הכרח 
הייתה  בלעדית  הכמעט  שמטרתה  משקל  כבד 
לחלוטין  שונה  המצב  היום  המשפחה.  פרנסת 
והעבודה בעיני רבים היא משהו גדול ורחב הרבה 
יותר. לכן חשוב מאוד להשתדל שהעבודה שלנו 
תהיה בתחומי פעילות שאהובים עלינו. השאלות 
אלו:  להיות  צריכות  זה  בפרק  אותנו  המנחות 
מהם  הפנאי?  בשעות  לעשות  אוהב/ת  אני  מה 
התחביבים שלי? איזה סוג פעילויות הייתי רוצה 

לעשות גם אם לא היו משלמים לי עליהן? 
מהם הכישורים ותכונות האופי   .2
שאנחנו  דבר  כל  לא  שלי?  המרכזיים 
ולתכונות  לכישורים  מתאים  גם  לעשות  אוהבים 
שלנו. לדוגמה, אני אוהב מאוד מוזיקה, אך אני 
ממש לא טוב בליצור אותה בעצמי, ולכן עבודה 
זה  בפרק  פחות.  לי  מתאימה  מוזיקלי  בתחום 
גם   – באמת  טובים  אנחנו  במה  לבחון  עלינו 

לדעתנו וגם לדעת משפחתינו וחברים. 
שלנו.  הבסיסי  האופי  הוא  חשוב  נושא  עוד 
לדוגמה, יש אנשים תקתקנים, שאוהבים לעשות 
מעמיקים,  וישנם  במהירות,  רבות  פעולות 
אנשים  יש  לעומק.  נושא  כל  לבחון  שאוהבים 
שאוהבים לדבר ולשתף בכל העובר עליהם, ויש 
מי שאוהבים דווקא להקשיב ולעזור לאחרים. כל 
תכונת אופי כזו מתאימה לעולם שלם אחר של 
מקצועות ותחומי דעת. הבעיה היא שלא תמיד 
יודעים מספיק בעצמנו מה האופי שלנו,  אנחנו 
ולכן זה בדיוק המקום להיעזר בשאלוני אישיות 
לאבחן  לנו  שיאפשרו  ואובייקטיביים  מקצועיים 

נכונה את אופיינו. 
רוצה  שאני  הערכים  מהם   .3
שלי?  העבודה  בבסיס  שיעמדו 
רבה  חשיבות  יש  שלנו  האישי  מאמין'  ל'אני 
בבחירת מקצוע, ואם נדע לנסח אותו נכון, הוא 
יוכל להוביל אותנו למגוון מסלולי קריירה. חשוב 
להיות ערים לכך כבר בשלב הראשוני של בחירת 
המסלול כדי שלא נצטרך לבזבז זמן יקר ומיותר 

בהמשך הדרך. 
לוודא  מאוד  חשוב   – פרקטיקה   .4
לפרקטיקה.  גם  מתאימות  שלנו  שהבחירות 
מהי  אותי?  שמעניין  למקצוע  ביקוש  יש  האם 
תואמת  היא  האם  בו?  הצפויה  הפרנסה  רמת 
אורח  את  תואמת  העבודה  האם  ציפיותיי?  את 
החיים שלי? למשל, האם במקצוע הזה עובדים 

חצי משרה או משרה מלאה? האם הוא מתאים 
זה  האם  העסקי?  לעולם  או  העמותות  לעולם 
לעצמאים?  או  לשכירים  יותר  שמתאים  מקצוע 
רבות  ופעמים  מאוד,  חשובות  הללו  השאלות 

עליהן יקום וייפול דבר. 

שלב ב: מה הדרך? 
כשבאים לבחור לימודים חשוב מאוד לעבור את 
תהליך התשאול העצמי הזה במלואו. אם נקבל 
עלולים  אנחנו  'מהבטן',  כך  כל  חשובה  החלטה 
שרצינו  מהמקום  רחוקים  עצמנו  את  למצוא 
להיות בו. קחו לדוגמה מישהו צעיר שיודע שהוא 
הוא  ורוצה לעזור להם.  אוהב לדבר עם אנשים 
אבל  ראשון.  לתואר  פסיכולוגיה  ללמוד  הולך 

האם זו החלטה נכונה? 
אפשר לעזור לאנשים בדרכים רבות – כפסיכולוג, 
כיועץ חינוכי בבית ספר וכעובד סוציאלי. אבל יש 
עוד דרכים רבות אחרות: כמאמן, כיועץ פיננסי 
מהאפשרויות  אחת  כל  לדוגמה.  כמנטור,  או 
לחלק  אחר.  לימודים  מסלול  דורשת  הללו 
מהתפקידים אפשר להגיע רק אחרי תואר שני, 
תספיק  ולאחרים  ראשון,  בתואר  די  בחלקם 
מהמקצועות  בחלק  בלבד.  מקצועית  תעודה 
מתאימים  וחלק  כעצמאי,  רק  לעבוד  אפשר 

דווקא למי שרוצה לעבוד במגזר הציבורי. 
כללים  כמה  יש  זאת  ובכל  מורכב.  זה  בקיצור, 

בסיסיים: 
את  להספיד  תמהרו  אל   ●
אמירות  מסתובבות  בעולם   – האקדמיה 
שטוענות כי האקדמיה כבר מתה או "היום כבר 

לא צריך תואר כדי להצליח". זה לא נכון. 
ייתכן שאת עיקר הידע הרלוונטי שלכם לא תצברו 
באקדמיה. ייתכן בהחלט גם שרבים יצליחו ללא 
כמה  לעצמו  להשאיר  שרוצה  מי  ועדיין,  תואר. 
בכיסו  שיחזיק  כדאי  פתוחות  אפשרויות  שיותר 
תואר ראשון לפחות. הרוב המוחלט של המשרות 
הממשלה  שבמשרדי  מה  )כל  הציבורי  במגזר 
העסקי  בעולם  מהמשרות  ניכר  וחלק  למיניהם( 
לבעלי  רק  פתוחות  גדולות(  בחברות  )בעיקר 

תואר. 
יציבות,  אוהבי  אתם  אם  צר?  או  רחב   ●
'צר',  מקצוע  ללמוד  לכם  שיתאים  מאוד  ייתכן 
כלומר ספציפי מאוד, שנותן הכשרה קונקרטית. 
דוגמאות למקצועות כאלה הן עבודה סוציאלית, 
קלינאות תקשורת, סיעוד וגם הנדסה. אם אתם 
כדאי  פתוחות,  רבות  אופציות  להשאיר  אוהבים 
החברה,  מדעי  כגון  רחבים,  לימודים  לשקול 

חינוך, מנהל עסקים וכלכלה. 
רבות  אוניברסיטאות  לגוון!  כדאי  תמיד   ●

יש  אם  ודו-חוגיים.  משולבים  תארים  מציעות 
יש  כי  דעו  משולב,  תואר  ללמוד  באפשרותכם 
בכך יתרון גדול, וכדאי לשלב שני חוגים שאינם 
מזה  זה  רחוקים  אפילו  ואולי  לזה  זה  קשורים 
מעניינים  השונים  שהתחומים  בהנחה  )כמובן, 
אתכם(: פסיכולוגיה ומוזיקה, כלכלה ופילוסופיה 
או מדעי המוח וחינוך. גיוון יהפוך את הלימודים 
אפשרויות  יותר  לכם  יפתח  יותר,  למעניינים 
בעולם  לכם  ויעזור  המשך  לימודי  או  תעסוקה 
התעסוקה המשתנה, שדורש ראש פתוח ויצירתי. 

שלב ג: מקום הלימודים
לנו  ונראה  לנו  מתאים  מה  שהבנו  אחרי  גם 
שאנחנו כבר יודעים איזה תואר יעזור לנו להגיע 
פוסקות.  אינן  ההתלבטויות  הנכסף,  היעד  אל 
או  באוניברסיטה  ללמוד  אם  לבחור  נותר  כעת 
בלימודים  או  אינטנסיביים  בלימודים  במכללה, 
נינוחים ורגועים יותר וגם אם לעשות זאת קרוב 
בדירת  או  במעונות  לגור  אם  רחוק,  או  לבית 
כולן  שלא  רבות  התלבטויות  ועוד  שותפים 

קשורות לעולם הייעוץ המקצועי. 
לדעתי, ברוב הגדול של המקצועות אין חשיבות 
אינה  והיא  ללמוד,  היכן  להחלטה  דרמטית 
משפיעה על המשך הקריירה. נכון, בקרב עורכי 
יוצאי מכללות בעין טובה  נהוג להסתכל על  דין 
אוניברסיטאות,  יוצאי  על  משמסתכלים  פחות 
יותר  טוב  ייראו  בטכניון  הנדסה  שלימודי  וברור 
בקורות החיים מלימודים במוסד אחר, אבל אם 
לא  זה  הקצה,  של  לקצה  להגיע  מתכננים  לא 

קריטי. 
התנאים  יהיו  שבו  במקום  לבחור  קריטי?  כן  מה 
ביותר  החשוב  הדבר  ללימודים!  ביותר  הנוחים 
ולכן חשוב לשים לב  בתואר הוא... לסיים אותו, 
דגש גם על החברה שתלווה אותנו בתהליך ואם 
הכלכליים,  התנאים  על  ודוחפת,  תומכת  היא 
נוחות  על  וכמובן  ויציקו,  יפריעו  יידחקו,  שלא 

המגורים והסביבה. 
כדי  הללו  בשנים  עצמכם  את  פנקו  בקיצור, 
הנדרש  הכוח  כל  לכם  שיהיה  בטוחים  להיות 
לסיים. חשוב כמובן לוודא שגם מבחינה רוחנית 
בית  תומכת,  קהילה  שתצטרכו:  מה  כל  תמצאו 
מדרש פעיל, ושוב – חברה רלוונטית – כל אחד 

בהתאם לנטיות ליבו. 

הכותב הוא יועץ ארגוני ותעסוקתי. 
מוזמנים לפנות בשמחה בכל שאלה: 

nadavrath@gmail.com או בוואטסאפ 
052-8084999

ידידיה שחר: 

כסטודנט אתה מאוד "
לבד, והשייכות לתורה, 

כמה שהיא נראית 
חיצונית, חשובה מאוד. 

האקדמיה מושכת, 
והלימודים קשים 

ותובעניים. אז מה ימשוך 
אותי לבית מדרש?"

ריבי אדלמן: 

לא תמיד יודעים "
מראש לאן נכנסים. לא 

תמיד יכולים לצפות 
איזו דילמה תעלה, ויש 

כמה שניות של הלם 
לבחור איך להגיב למצב. 

לפעמים בוחרים נכון, 
לפעמים פחות"

חושב על תואר 
בשנה הבאה? 

 מחפשת מכללה 
או אוניברסיטה? 
זה בשבילך!

בישיבה,  לימוד  של  שנים  אחרי 
בצבא  שירות  במכינה,  או  במדרשה 
שחשקה  החלטת  לאומי,  שירות  או 
נפשך בלימודים לתואר אקדמי. איזה 

יופי!
אבל איך יודעים איזה תואר ללמוד? 
ברור לך שהתואר אמור לקדם אותך 
פחות  לא  לך  חשוב  אבל  מקצועית, 
שהתואר גם ישתלב בעולם הערכים 

שלך.
האקדמיים  במוסדות  הסביבה 
פשוט,  לא  אתגר  בפניך  מעמידה 
לתקופת  היטב  להתכונן  חשוב  ולכן 
עוגן  ולשלב  האקדמיים  הלימודים 

רוחני משמעותי בשנים אלו.
אנחנו באיגוד בתי המדרש התורניים 
בעבורך  במיוחד  הכנו  באקדמיה 
למצוא  לך  שיעזור  מפורט  מדריך 
גם  לך  בקלות את המסלול שיתאים 

מקצועית וגם דתית.
מתאים? מתחילים!

כבר   – לדרך  שיוצאים  לפני  ורגע 
אותך  שיכין  המרכזי  לכנס  נרשמת 

לאקדמיה? 
אצלך   ,)9.3( באדר  כ"ה  שלישי,  ביום 
במחשב! כל הפרטים בעמוד הראשי...

לערוצי התקשורת  להצטרף  מוזמנים 
בתי  "איגוד  בגוגל  חפשו   – שלנו 

המדרש התורניים באקדמיה"

שמוליק וינברגר
וצוות איגוד בתי המדרש התורניים 

באקדמיה
פנו אלינו בוואטסאפ: 054-2632657 

ibma98@gmail.com :או במייל



  כפר דניאלי - 
 כפר לסטודנטיות 

תפוח
› מגורים À מלגה

אילה ילינק 050-3343842
danieli@bneidavid.org

 "אם את מחפשת מקום לגדול בו,
להיות חלק מחבורה ועשייה 

 בקהילה-
 כפר דניאלי בתפוח מחכות לך!

נוף שומרון קסום, עשייה חברתית, 
שיעורים וסדנאות, ארוחות 

משותפות, טיולים ספונטניים, 
 מלגות לימודים ועוד.

הכפר בשיתוף 'בני דוד' ותנועת 
הבוגרים של בני עקיבא."

 חי רועי - בני דוד 
עלי

› מגורים À מלגה
קובי מלצר 052-8118597

ofirvales@gmail.com

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 

ועמוק בסוגיות אקטואליות, הלכות 
שבת ולימוד אמונה ומוסר.

 עז בנגב 
מצפה רמון

À מלגה
אראל שחור 054-5555420

ozbanegev100@gmail.com

בתוכנית לומדים כחבורה 
סטודנטים שרוצים לעסוק בלימוד 

הלכה באופן מעמיק. הלימוד 
מתקיים שלושה סדרים בשבוע. 

במסגרת התוכנית ישנם גם 
שיעורים העוסקים בבירור סוגיות 

באמונה בחיי המעשה. הסדרים 
מתקיימים בישיבת "מדברה כעדן".

 בית מדרש כנרת 
המכללה האקדמית כנרת

À מלגה
מירב 050-5644404

meravb@kinneret.ac.il

על שפת ים כנרת ,  במכללה 
האקדמית כנרת, מתקיים  בית 

מדרש ומרכז יהדות פעיל. בבית 
המדרש נערכים שיעורים בנושאים 

תורנים מגוונים.  בית המדרש מהווה 
מרכז של חיים יהודיים ומקום 
מפגש שבו משתלבת פעילות 

חברתית ותוכן יהודי.  ההשתתפות 
 מזכה את הבאים בנקודות זכות 

ובמלגה. 

 מדרשת עורי צפון 
עכו

› מגורים À מלגה
 יעל 055-6809876

מרים 055-6633265
uritzafon12@gmail.com

"במדרשת עורי צפון מתקיימות 
 שתי תוכניות:

1. תוכנית הוראה )B.ed( – בנות 
המעוניינות ללמוד חינוך מתוך 

 העמקה בבניין התורה.
2. תוכנית שילוב – לבנות שירות 

וסטודנטיות שמעוניינות ללמוד 
לימודי קודש בשעות הערב."

 מדרשת אביב נועם 
חולון

› מגורים
תמר 052-4295430

bmaviv@gmail.com

המדרשה קיימת למעלה מעשרים 
שנה במרכז הארץ ומשלבת לימודי 
מדרשה עם תואר בהוראה. לימוד 
בעומק, בשמחה ובנחת באווירה 

משפחתית וחמה.

 המדרשה - בר אילן 
אוניברסיטת בר אילן

› מגורים À מלגה
משרד המדרשה 03-5318270
Biu.midrasha3@gmail.com

מדרשה שהיא בית. בית מדרש 
פעיל ומרחיב לב, מועדון, ספריה 
ועוד. ימים מיוחדים ואירועי שיא, 

כמו גם שיגרה ברוכה. תוכניות עם 
מלגה לכל התארים וגם שיעורי 
תורה לשמה. הלימודים מוכרים 

כנקודות לתואר.

 בארי פרדס חנה 
פרדס חנה

הדס פוקס 052-4239589
Midbeeri@gmail com

"בית מדרש אמונה בארי שוכן 
בפרדס חנה, בית מדרש שמשקיף 

אל החיים וחיים שחוזרים לבית 
 המדרש.

 לימוד מעמיק של מגוון חלקי 
התורה שפוגש אותך בנקודת זמן 

בה את נמצאת. אצלנו תהפכי 
להיות חלק מחבורה לומדת 

ומתפתחת עם קשר אישי ומגוון 
וארועים חברתיים לאורך השנה."

  אורייתא - 
 אוניברסיטת חיפה 

אוניברסיטת חיפה
› מגורים À מלגה

אניי אוחנה 054-8031160
ravstamler@univ.haifa.ac.il

התכנית כוללת שיעורים במגוון 
נושאים: תלמוד, תנ"ך, תושב"ע, 

חסידות, וגם… סדנאות קואוצ'ינג 
ברוח היהדות. בכל אחד מימי 

הפעילות יש ארוחת ערב, ובמהלך 
השנה פעילויות גיבוש שונות.

 שירת חברון 
קרית ארבע

› מגורים
מסרת רחמים 050-9964403
Meserete.rm@gmail.com

תוכנית ההוראה "שירת חברון", 
בהדרכתו של הרב חננאל אתרוג, 

ראש ישיבת "שבי חברון", הינה 
תוכנית ייחודית המכשירה 

סטודנטיות להיות מורות ומחנכות 
בישראל ומעניקה להן כלים אמוניים 

ומקצועיים בהוראת התנ"ך. אנו 
מאמינים שלימוד נשי יכול להגיע 

למיצוי והעמקה, דווקא מתוך אוירה 
של נחת, המאפשרת התבוננות 

והקשבה.

 שבילי נעם 
ירושלים
À מלגה

הרב נעם ונגרובר 054-3058787
shvileynoam@gmail.com

תכנית “שבילי נעם” מזמינה 
סטודנטים 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.

 מדרשת שירת חנה 
ירושלים

› מגורים À מלגה
שלומית ולצמן 050-3566662

shlomitrevital111@gmail.com

"מדרשת שירת חנה היא בית לכל 
מי שחפצה לשלב לימודים גבוהים 
עם בית מדרש פעיל בשעות הערב.

 המרכז האקדמי לב 
ירושלים

› מגורים À מלגה
משרד *3239

harshama@jct.ac.il

הלימוד בבית המדרש יכשיר את 
התלמיד לקראת יציאתו לעבודה 
ולבניית משפחה בישראל, מתוך 

הרגשת שליחות של תורה וקידוש 
ה’ בעם ישראל, בכל מערכות 

החיים.

 מדרשת תל חי - תואר 
וכפר לסטודנטיות 

קריית שמונה
› מגורים À מלגה
לאה זנד 050-3044172

midrashak8@gmail.com

"מדרשת תל-חי, לימודי תואר 
ראשון בחינוך )B.A( במכללת תל 

חי בשילוב מדרשה בשנתיים בלבד. 
במדרשת תל-חי תיפגשי עם עולם 
התורה על יופיו ועל גווניו, תוכלי ל
Œ עולם מבוסס ויציב של אמונה 

ומחשבה ולצאת עם תואר שיפתח 
לך דלתות מגוונות בתעסוקה, וכל 

זה במקום הכי יפה בארץ בין פלגי 
מים והרי הגליל."

  המכון הגבוה לתורה - 
 בר אילן 

אוניברסיטת בר אילן
› מגורים À מלגה

משרד המכון 03-5318479
Biu.Magal@biu.ac.il

בית המדרש מציע לכל סטודנט, 
מכל מחלקה, ובכל תואר – 

אפשרות נוחה לשילוב בין מגוון 
שעורים וסדרי לימוד עצמי. מגוון 
תוכניות עם מלגה לכל התארים. 

הלימודים מוכרים כנקודות לתואר. 
לרשות הסטודנטים עומד צוות 

רמי”ם מסור, וצוות מנהלי מסייע 
בכל הקשור לממשק עם האקדמיה 

וצרכי המנהלה.

 מדרשת יפו 
יפו

› מגורים À מלגה
הדס 052-2980696

hadasb608@gmail.com

בית המדרש ביפו מזמין צעירות 
ובוגרות מדרשות. מי שמבקשת 

לצמוח ולהתפתח רוחנית ופנימית 
בתוך ומתוך החיים\ לימודים\ 

עבודה לגילוי אישי. הלימוד מבקש 
העמקה וחיבור לתורה ולעבודת ה' 

יחד עם שייכות לחבורה.

 מדרשת מודיעין 
מודיעין

רננה קיהן 052-6071235
kihan100@gmail.com

הלימודים במדרשה פתוחים לכל 
מי שחפצה ללמוד. השיעורים 

מתקיימים חמישה ימים בשבוע 
בשעות אחר הצהריים. ניתן לבחור 

לפי התאמה את מספר הימים 
שרוצים ללמוד במדרשה.

  אורייתא - 
 אוניברסיטת חיפה 

אוניברסיטת חיפה
› מגורים À מלגה

הרב ד"ר יוסי שטמלר 054-3933062
avstamler@univ.haifa.ac.il

התכנית כוללת שיעורים במגוון 
נושאים: תלמוד, תנ"ך, תושב"ע, 

חסידות, וגם… סדנאות קואוצ'ינג 
ברוח היהדות. בכל אחד מימי 

הפעילות יש ארוחת ערב, ובמהלך 
השנה פעילויות גיבוש שונות.

  מדרשת טל - 
 המרכז האקדמי לב 

ירושלים
› מגורים À מלגה

משרד *3239

Harshama-tal@jct.ac.il
המדרשה מבקשת לחזק ולפתח 

את עולמן הרוחני של הבאות 
בשעריה, ליצור חיבור חי ומשמעותי 

בין התורה והלימודים האקדמיים 
לחיי המעשה, ולשמש כגשר והכנה 

לבניית בית בישראל ולעבודה 
בתחומי עיסוק מקצועיים.

 עוז לחיים 
קרית ארבע

› מגורים À מלגה
גלעד כהן 052-2486363
gilad532@yatka.org.il

לימוד תורה בהעמקה בהדרכת 
ראש ביהמ”ד הרב שמואל 

הירשוביץ שליט”א ובמוסדות 
האקדמאיים לתלמידים בעלי רקע 
תורני עם מגורים בדירות הישיבה 
ועם מלגת קיום חודשית והסעות 
ללימודים ומחוייבות של שעתיים 

חונכות בשבוע.

  מדרשת נשמת - 
 תכנית המשך 

ירושלים
› מגורים À מלגה

ענת פרסי 02-6404336
minhal@nishmat.net

"התכנית כוללת 6 סדרי גמרא בעיון 
ובבקיאות, 2 סדרים של לימוד 

הלכה בעיון, משמר בחמישי בלילה, 
 ושיעורי תנ""ך ומחשבה.

יש שת""פ עם מכללת הרצוג ועם 
המחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר 

אילן – מסלול ישיר לתואר שני."

 מדרשת טהר הלב 
יד בנימין
› מגורים

רבקה בזיז 050-8684106
toharhalevyb@gmail.com

"בית מדרש לבעלות תשובה 
 ומתחזקות בגילאי 18-30. 

תכנית לימודי ערב המאפשרת 
לשלב לימודים אקדמאיים עם 

שיעורי תורה ויהדות בתחומים 
שונים - עבודת המידות, הלכה, 

 חסידות, זוגיות, מודעות וכו'..
מגורים ביישוב יד בנימין באווירה 

כפרית ונעימה."

 מדרשת בינת 
שבות רחל

› מגורים À מלגה
שרה מוריה 058-6510328

binat.mid@gmail.com

"שילוב לימודים אקדמאיים או 
עבודה, עם לימודים ומגורים 

במדרשה.

 שילובים 
הר ברכה

› מגורים À מלגה
עמיחי 052-3565193

shiluvim@yhb.org.il

תכנית שילובים בהר ברכה הפועלת 
כ24 שנים מונה כיום 80 סטודנטים 
מהווה מרחב שלם לסטודנט המכיל 

בתוכו בית מדרש, ר"מ מלווה, 
חברה תורנית והווי חברתי. וכן 

מרחב למידה לתואר, חדר אוכל, 
מעונות, ומערך מלגות.

 ישיבת "נצר מטעי" 
אריאל

› מגורים
הרב גדי הרטום 050-6998369

students@ynetzarim.org

תוכנית לימוד וליווי סטודנטים 
בבית המדרש של ישיבת ‘נצר 

מטעי’, במטרה לקיים ולבסס את 
עולמם הרוחני והתורני, בתקופה 
משמעותית בחייהם, ע”י קביעות 

רצינית בתורה, ומתוך דיבוק חברים.

 מדרשת אוריה 
גבעת שמואל וירושלים

› מגורים
מיכל רוטשילד 052-7710939

oria032@gmail.com

 Œ תכנית הוראה – חבורה של"
 B.Ed שמשלבות לימודים לתואר

עם המכללה ירושלים, יומיים 
 במדרשה, יומיים במכללה.

יום לימוד לנשים- בימי ב וה’. תורת 
חיים מאירה בתוך שגרת השבוע."

  בית מדרש 
 לסטודנטים חלוצה 

נווה
› מגורים À מלגה

עמיחי ויצן 050-9370004
bmtahalutza@gmail.com

התכנית מיועדת לסטודנטים 
שמעוניינים להשתייך וללמוד בבית 
המדרש במקביל לאקדמיה. מגורים 

באחד מישובי חלוצה: נווה, בני 
נצרים ושלומית. הלימוד מתקיים 

ארבעה ערבים בשבוע וכשעתיים 
בימי ו בבוקר. חברי התכנית 

שותפים ללימוד משמעותי, חלוציות 
אמיתית וקהילה טובה.

 מעלים בקודש 
ירושלים

הרב גבריאל לוי 054-4559852
gavrielevy@gmail.com

"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!"

  בשבילי רעות - 
 מכון אורה 

ירושלים
À מלגה

תמר 052-2074102
tamarr925@gmail.com

שבילי נעם' ו'מכון אורה' מזמינים 
אותך להצטרך לתכנית 'בשבילי 

רעות' - בית מדרש פעיל משולב 
עם עשייה חברתית במדרשת מכון 

אורה. התכנית כוללת השתתפות 
בשיעורים במדרשה, שיעורים 
מיוחדים לחבורה והתנדבות 

בחברותות עם עולות חדשות.

 מדרשת הרובע 
ירושלים

רחל 054-5310793
yisraelit@harova.org

תכנית לסטודנטיות הלומדות 
לימודים אקדמאים ברחבי 

הארץ- תכנית ערב בימי רביעי, 
שני שיעורים ארוחת ערב ושיח. 

המטרה שיהיה לכל בת בית מדרש 
שהיא מרגישה שייכות אליו ומקום 

אופטימלי לŒ או את עולמה 
הפנימי והתורני.

  שילובים - 
 מדרשת תורת חיים 

הר ברכה
› מגורים À מלגה

גאולה 055-6692411
shiluvim@yhb.org.il

במדרשת תורת חיים לומדות 
30 סטודנטיות שמשלבות לימוד 
באקדמיה ועשייה בכל התחומים 

עם התפתחות רוחנית. כל זאת 
בליווי אישי ובאווירה חברתית 

תורנית.

 מדרשת שחרי 
עפרה

הודיה 054-7494413
shahariofra@gmail.com

בית המדרש מציע לכל סטודנטית 
שנפשה חשקה בתורה המנביעה 

את החיים, תורה המחברת בין 
שמים וארץ, שכל ולב, הלכה 

ומעשה ליום לימוד מגוון ומעשיר 
במדרשת שחרי.

 מדעורייתא 
ירושלים

ריבי אדלמן 052-3226182
madaorighta.info@gmail.com

"תכנית מדעורייתא נועדה לאפשר 
לסטודנטים/ות דתיים לברר שאלות 

אמוניות, השקפתיות והלכתיות 
הנובעות מהמפגש עם עולם 

האקדמיה, תוך מענה על הצורך 
החברתי במציאת אנשים נוספים 

 המתמודדים עם דברים דומים.
אין צורך בהתחייבות מראש למספר 

שיעורים מסוים, והכניסה חינם."

  כפר סטודנטיות 
 נצר אריאל 

אריאל
› מגורים À מלגה

משרד המדרשה 073-2420750
kfar.s@netzerariel.org

כפר הסטודנטיות שוכן סמוך 
לאוניברסיטת אריאל ומשלב 

לימודי מדרשה עם ליווי אישי, 
עשיה חברתית וייזום פרוייקטים. 

המשתתפות זכאיות למלגה 
משמעותית. הכפר מהווה חבורה 

ערכית ומגובשת המשולב בסביבה 
קהילתית חמה.

 מה העוגן
הרוחני שלי?

החיים האקדמיים עמוסים ומאתגרים מאוד, ומה שלא נקבע חזק 
בלו"ז תמיד נדחק הצידה כשיש לחץ - מטלות, מבחנים, עבודה, 

חברים וכו'.
חשוב למצוא תוכנית תורנית שמתאימה לשילוב עם התואר שבחרת, 

והיא תאפשר לך לשלב לימוד תורה במסגרת שתתאים לך בדיוק.
 בתי המדרש התורניים באקדמיה מציעים ברחבי הארץ

 מגוון רחב של מסלולים שיעניקו לך עוגן רוחני, 
ליווי והדרכה ומעטפת חברתית.

 Œ בנים 

 œ בנות 

 œŒ בנים ובנות 

מה המסלול
שלך?

בחנו את עצמכם
שאלון תעסוקתי בסיסי 

הוא  כמובן,  ותעסוקה.  לימודים  ייעוץ  להחליף  יכול  אינו  זה  בסיסי  שאלון 
גם אינו דומה לשאלונים המקצועיים שכל יועץ עובד איתם, אבל הוא יכול 
שכדאי  והתעסוקה  הדעת  תחומי  של  ראשוני  כיוון  ובקלילות  בכיף  לתת 

להתעניין בהם. קחו אותו בקלילות ובהנאה וחפשו את עצמכם! 

בהכנות  שלך  התפקיד  מה 
לשבת בבית? 

אותי  תפסת  בדיוק  ואללה,   .1
במיטה, קצת מנוחה... 

מה שאימא צריכה – אני שם!   .2
אני בחמ"ל שמנהל את האירוע  .3

לי  שאומרים  מה  כל  עושה   .4
מראש שיהיה התפקיד שלי

)יש  למדת?  מגמה  באיזה 
לבחור את הדומה ביותר(

תיאטרון, קולנוע  .1
ארץ  .2

מחשבים   .3
פיזיקה, ביולוגיה, כימיה  .4

 בא לך ללמוד באוניברסיטה? 
עדיפות  ברירה.  אין  אם  רק   .1

ברורה לאוניברסיטה של החיים 
אז  אומרים,  שכולם  מה  זה   .2

נראה שהם צודקים
ומקוצר  מהיר  במסלול  כן,   .3
לתואר קל ופרקטי שיעזור להתקבל 

לעבודה
כמובן! נרשמתי מראש ללימודי   .4

תואר ראשון, תואר שני ודוקטורט
איזו עבודה מתאימה לך? 

הרבה  בו  לפגוש  שאוכל  מקום   .1
אנשים, להתבטא, להרשים וליצור

מקום שאוכל לעזור בו לאחרים   .2
בו  ולנהל  להוביל  שאוכל  מקום   .3

תהליכים מרכזיים 
שמציע  מסודר  עבודה  מקום   .4
תנאים טובים ודורש את המומחיות 

שלי 
עליך  המועדפת  הדרך 

להעברת מסרים? 
הקלטה קולית בוואטסאפ  .1

שיחה פנים אל פנים  .2
וואטסאפ קצר ולעניין   .3

מסודרת  בצורה  בכתב,  רק   .4
ומאורגנת, כדי שלא לשכוח כלום

חיה  איזו  חיה,  היית  אילו 
היית? 
תוכי   .1

דג  .2
נמר  .3

ינשוף  .4
מהו החג האהוב עליך? 

פורים – יאללה, בלגן!   .1
יום הכיפורים – השקט והטהרה   .2
חשיבות   – העצמאות  יום   .3

לאומית
ליל  ועל  סדר  על  אין   – פסח   .4

הסדר
מישהו אומר לך מה לעשות. 

איך ההרגשה? 
מה  לי  יגיד  שמישהו  למה   .1

לעשות? 
האמת? קצת מלחיץ  .2

לעשות  לו  כדאי  איך  לו  אסביר   .3
זאת

איך  הבהרה  שאלות  אבקש   .4
לעשות זאת כמו שצריך

הוא המתאים  רכב  כלי  איזה 
לך ביותר? 

רכב ספורט אדום  .1
רכב משפחתי מרווח ונוח  .2

קטנוע או אופנוע  .3
רכב חברה חסכוני  .4

היית  מורה,  היית  אילו 
מלמדת: 

רק חינוך בלתי פורמלי  .1
ייעוץ  )ואולי  כיתה  חינוך   .2

בעתיד?(
לפחות ניהול בית הספר  .3

מורה למתמטיקה  .4

עשויים  רבים  ומקצועות  גדולה,  אחת  הרים  רכבת  הם  שלך  החיים   :17–10
או  טיולים  הדרכת  וגם  להתאים,  יכולים  ומשחק  תיאטרון  לימודי  לך.  להתאים 
וגם  להתאים,  עשוי  חינוך  גם  אומנותיים,  למקצועות  פחות  התחברת  אם  נגינה. 
עולם המכירות והיזמות עשוי לקרוץ מאוד. יש לך סיכוי טוב למצוא את עצמך יום 

אחד בעסק עצמאי! 

עשויים  לאחרים  בהם  ועוזרים  אנשים  עם  בהם  שעובדים  מקצועות   :24–18
חלק  רק  הם  וטיפול  חינוכי  ייעוץ  פסיכולוגיה,  סיעוד,  ביותר.  לך  להתאים 
כמו  שירותיים,  או  פרא-רפואיים  מקצועות  גם  לבחון  אפשר  מהאפשרויות. 

קוסמטיקה, ספרות ומקצועות היופי, או מקצועות נהיגה למיניהם. 

25–31: נועדת לנהל את העולם! לימודי מנהל עסקים )או ניהול חינוכי או מנהל 
להתאים:  עשויים  נוספים  רבים  מקצועות  גם  אבל  אפשרות,  תמיד  הם  בריאות( 
ולעשות  הראשון  התואר  על  לוותר  לך  בא  ועוד.  פוליטיקה  כלכלה,  ארגוני,  ייעוץ 
רק קורסים מעשיים? מובן בהחלט, אבל לא כדאי לוותר מהר כל כך, הלימודים 

עשויים לפתוח לך דלתות חשובות ונדרשות בהמשך הדרך. 

32–40: ננסה לעשות את זה מסודר. ייתכן שמתאימים לך לימודי הנדסה ותכנות, 
אבל גם קלינאות תקשורת עשויה להתאים. עולם הכספים )אולי כלכלה? הנהלת 
חשבונות?( וגם עולם המדעים המדויקים יכולים להיות רלוונטיים, ואולי בכלל עריכת 

ספרים או כתיבת סת"ם? צריך לעשות טבלה מסודרת ולבדוק מה הכי כדאי. 

זכרו! זהו שאלון רק בשביל הכיף. ייעוץ מסודר ייתן לכם תובנות 
רבות ומשמעותיות הרבה יותר. 

השאלון קלע בול? לא עבד לכם? רוצים התייעצויות נוספות? 
 nadavrath@gmail.com פנו לדוא"ל
או לוואטסאפ 052-8084999 )נדב רט(



תואר  בהרצוג
גם תואר אקדמי 

וגם תעודת הוראה
גם תואר אקדמי

וגם מקצוע לחיים גם תואר אקדמי
וגם ללמוד את מה שאוהבים

תקשורת   | אזרחות   | היסטוריה   | ספרות   | עברית  לשון   | ישראל  תושב"ע-מחשבת   | תנ"ך 

מיוחד חינוך   | אנגלית   | הטבע  מדעי   | המחשב  מדעי   | מתמטיקה   | גיאוגרפיה   | א"י  לימודי 

תואר ראשון .B.Ed והסבת אקדמאים להוראה

לבנות מערכת שעות 
המותאמת לך*

מערכת 
אישית

להגיע ללימודים באמצעות 
מערך הסעות בפריסה ארצית 

מערך 
הסעות

ללמוד בתוכניות מצטיינים 
ולסיים בשלוש שנים, ובחינם

תוכניות 
מצטיינים

שנה ראשונה חינם
ומלגות עד גובה שכ"ל, לזכאים

מערך 
מלגות  

*תוכנית הלימודים תבנה בהתאם לבחירת חוגי 

הרצוג. לדעת. לחנך.

herzog.ac.i l המכללה:  לאתר  היכנסו  או   073-3742355 להרשמה: 

וחצי

*תוכנית הלימודים תבנה בהתאם לבחירת חוגי 

כפרי הסטודנטים של בני עקיבא – 
מחברים לבבות

אנחנו מציעים לכם מסגרת חיים של חבורה 
משימתית שהיא בית. להפוך את תקופת 

הלימודים להתקדמות, התפתחות ונתינה לחברה
היא  האקדמיים  הלימודים  תקופת 
או  הצעיר  בחיי  פשוטה  לא  תקופה 
השתייכתם  עכשיו  עד  הצעירה. 
ישיבה  ולחבורות:  למסגרות 
גבוהה,  ישיבה  מכינה,  תיכונית, 
ועוד,  מדרשה  לאומי,  שירות 
שמאפשרת  חברים  של  מסגרת 
התפתחות אישית ועשייה משותפת. 
צורך  יש  הלימודים  בתקופת 
חבורה  שיוצרת  במסגרת  עמוק 
שאפשר  וערכית  משמעותית 

להיות חלק ממנה.
הרבה  ישראל  במדינת  יש  כן  כמו 
כלכלי- במצב  מוחלשות  שכונות 

הנובעת  מחובתנו,  נמוך.  חברתי 
ישראל,  בעם  ההדדית  מהערבות 
חברתית  אחריות  תחושת  להרגיש 
האלה.  השכונות  תושבי  כלפי 

מציאות של ילד רעב צריכה לגעת 
בנו ולגרום לנו להרגיש כאילו אנחנו 

עצמנו רעבים.
תנועת הבוגרים של בני עקיבא שמה 
לה למטרה להיות שותפה באמצעות 
התנועה  בוגרי  של  והצורך  הרצון 
בית,  שישמשו  חיים  מסגרות  ליצור 
ייתנו לחבורה תחושת שייכות ויביאו 
ההתנדבות,  רוח  את  ביטוי  לידי 
על  המושתתים  והערכים  העשייה 
שלוש אבני היסוד: עם ישראל, ארץ 

ישראל ותורת ישראל. 
כפר הסטודנטים הוא מסגרת חיים 
סטודנטים   35–25 של  אורגנית 
בתחומי  ופועלים  בשכונה  הגרים 
יהודית  וזהות  חינוך  חסד,  רווחה, 
בדירות  גרים  הסטודנטים  ועוד. 
יוצרים  הם  ביישוב.  או  בשכונה 

קבוצה  ומהווים  חברתית  מסגרת 
נוכחותם  בעצם  ראשית  משפיעה, 
באופן  שכנות  קשרי  ובהיווצרות 
פעולותיהם  בעקבות  ושנית  טבעי, 

והתנדבותם במיזמים ייעודיים.
סטודנטים  לכפר  לבוא  ההחלטה 
החיים  את  לחיות  בחירה  היא 
ממקום אכפתי. לקבל עליי אחריות 
לשכונה  בכפר,  לחבורה  לעצמי, 

שסביבי ולעם ישראל כולו.
תיראה  איך  ההחלטה  לקראת 

השנה הבאה שלכם אנחנו מזמינים 
מעשרים  לאחד  להצטרף  אתכם 
של  הסטודנטים  כפרי  וחמישה 
עקיבא  בני  של  הבוגרים  תנועת 
שותפים  להיות  בואו  הארץ.  בכל 
ושל  שלכם  העתיד  על  ולהשפיע 
מחכים  כולה.  הישראלית  החברה 

לכם!
"בני  בפייסבוק  חפשו  לפרטים 
או  הבוגרים"  תנועת  עקיבא 

התקשרו: 054-4734058 )קבצי(

בשתי התוכניות נלמדים כל קורסי הליבה הנדרשים:

גנטיקה ביולוגיה 
מולקולרית

ביוכימיה ביולוגיה של
התא

סטטיסטיקה מיקרוביולוגיה פיזיולוגיה

*מותנה באישור משרד הביטחון – תקנות קליטת חיילים משוחררים.

הנחה לקורס הכנה לבחינות המיון למסלול ה-4 שנתי ברפואה
קורס און-ליין עם תגבור של שיעורים פרונטאליים ייחודיים במכללה

שכר לימוד אוניברסיטאי
שנה חינם לחיילים משוחררים*

שתי תוכניות לתואר ראשון בהן נלמדים כל קורסי הליבה הנדרשים
להגשת מועמדות למסלול ה-4 שנתי ברפואה.

המסלול שלכם ללימודי רפואה
מתחיל באקדמית הדסה!

.B.Sc בביוטכנולוגיה
.B.Med.Lab.Sc במדעי המעבדה הרפואית

נרשמים לאחד מהתארים ונהנים מהטבה!
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תואר .B.Ed אמנות // תקשורת חזותית // תיאטרון 
הכנה מקצועית ללימודי תרפיה, מגוון מלגות, 

שנת לימודים ראשונה חינם* סגל מקצועי, תעודת הוראה, 

לימודי תעודה, הסבת אקדמאים, מעונות סטודנטיות, תינוקיה

אמונה - אפרתה מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך
 דרך בית לחם 104 תלפיות ירושלים 02-6733767 

לפרטים www.emef.ac.il 052-5264519 חפשו אותנו 

*בהתאם לחוק חיילים משוחררים

יום בחינות הקרוב
 יערך בג' בניסן, 16.3.21, 
בשעה 10:00.

בואי
ללמוד
באמת.
ללמוד

באמונה

לפרטים רכזת חיים יהודיים בקמפוס / מירב בן דוד 050-5644404

כל 
המגזר 

זורם 
לכנרת

18.3.21 // ה' ניסן // החל מ-15:00
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מסלולי לימוד 
ייחודיים 
בהנדסה

קהילת 
סטודנטים 

דתיים בקמפוס

בית מדרש 
בראשות

הרב זאב קיציס

רכזת חיים 
יהודיים 
אפשרות למלגה בקמפוס

על בסיס לימודי 
בית מדרש

מגוון אפשרויות 
למעורבות 

קהילתית בקמפוס 
ובסביבה

כפר סטודנטים
בבית שאן בשיתוף 
תנועת הבוגרים של

בני עקיבא

לפרטים נוספים ולתיאום פגישת ייעוץ: 04-6146235

הכירו את המלגות שיממנו לכם 
את התואר!

לסטודנטים  היום  מיועדות  מלגות  מ-850  יותר 
 ,milgapo בישראל. בשיתוף עם אתר המלגות 

ריכזנו לכם כמה שוות במיוחד.
או  יש מלגות המיועדות לתואר ראשון, הנדסאי 
קרן הסיוע – מלגת משרד  מכינה, כמו למשל 

החינוך.
הזוכים  של  בהתנדבות  מותנית  אינה  זו  מלגה 
בה, והם יקבלו 4,000 שקלים, 6,240 שקלים או 

12,480 שקלים, תלוי ברמת זכאותם.
שירתם בצה"ל כלוחמים או כתומכי לחימה? אם 
מלגת  האחרונות,  השנים  בחמש  השתחררתם 
התואר  מימון  את  לכם  לסדר  יכולה  אימפקט 
 2021 במרץ  מ-1  להגשה  פתוחה  המלגה  כולו. 
ומעניקה לזוכים 4,000 דולר לכל שנה במהלך 

התואר.
או  עושים  תואר  איזה  כלל  חשוב  לא  לפעמים 
מלגת  את  קבלו  למשל,  באים.  מגזר  מאיזה 
 30 עד  להגשה  פתוחה  זו  מלגה  סלטי.  יהושע 
וקבלתה  שקלים,   3,500 שווייה   ,2021 באפריל 
שזכו  הסטודנטים  של  בפעילות  מותנית  אינה 
יהודי  ממוצא  לסטודנטים  מיועדת  ההגשה  בה. 

ספרדי. אם אתם מתאימים, מהרו להגיש! 
לדעת  יכולים  בישראל  הסטודנטים  איך  ובכן, 
אותן  מגישים  מתי  להם,  מתאימות  מלגות  אילו 
ואילו מסמכים עליהם לצרף? יש אתר שעונה על 

.milgapo כל השאלות: אתר המלגות

באתר יש גם שירות חינמי וגם שירות בתשלום. 
יכולים להיכנס  כל סטודנט וסטודנטית בישראל 
ראשונית  הרשמה  חינם  להירשם  לאתר,  היום 
נוסף  אישית.  בהתאמה  מלגות  רשימת  ולקבל 
לשדרג  האפשרות  לסטודנטים  מוענקת  כך  על 
בתשלום  פרימיום  לשירות  מחינמי  השירות  את 
המועמדות  בהגשת  סיוע  גם  בתמורה  ולקבל 
למלגות. שירות זה חוסך לסטודנטים בירוקרטיה 
סיכויי  את  ומגדיל  הלימודים  שנת  לאורך  רבה 

הזכייה שלהם במלגה.
 

יש לכם שאלות על מלגות? 
שלחו לכאן ותקבלו ייעוץ אישי:

info@milgapo.co.il
לאתר המלגות של מלגהפה: 

www.milgapo.co.il

 איך לממן 
את התואר?

בתי המדרש התורניים באקדמיה 
מציעים מגוון מלגות שיאפשרו לך 

להשקיע ולהקדיש את הזמן ללימוד 
תורה ברצינות. חלק ממסלולי 

המלגות משלבות התנדבות למען 
הקהילה. נוסף על מלגות אלו יש עוד 

מגוון רחב של מלגות לסטודנטים 
שנועדו למימון התואר.

איפה לגור?
שלב חשוב בהכנה לקראת 

הלימודים הוא ההחלטה איפה 
לגור. אפשר לגור במעונות, בדירת 

שותפים, אצל סבתא או פשוט 
בבית ההורים. אנחנו באיגוד בתי 
המדרש ממליצים שלא להישאר 
לבד אלא להצטרף לאחד מבתי 

המדרש שמציעים גם פתרון 
מגורים או לכפר סטודנטים עם 

חבר'ה דתיים שמשלב לימוד תורה 
עם עשייה חברתית באווירה דתית.

איגוד בתי המדרש התורניים באקדמיה מציע לכם 
להצטרף למגוון הרחב של כפרי הסטודנטים של בני 

עקיבא, אשר יעניקו לכם עוגן רוחני וחברתי, שליחות 
וחיבור לקהילה, וברבים מהם אף תוכלו להיות שותפים 

פעילים גם בבית מדרש מרכזי תוסס. 
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במכללה האקדמית אשקלון
גם בתקופה זו, רואים אתכם באופן אישי 

ומעניקים לכם את התנאים הטובים ביותר 
לעתיד מבטיח.

בואו ללמוד לתואר ראשון ושני ברמה 
אקדמית גבוהה, יחס אישי וליווי מקצועי.

תואר ראשון
תואר שני

מכינה אקדמית
ביה״ס להנדסאים

 מכללת תלפיות 
 מזמינה אותך

להירשם ללימודי 

 תואר ראשון
בחינוך
מקצוע עם שליחות,
באוירה משפחתית
ובליווי טובי המרצים

ג' בניסן, יום שלישי16.3יום פתוח בזום
בשעה 17:00

רג״ב - תכנית  נות  י | מסלול מצטי ב  לימודים במדרשת אבי ב  אפשרות לשילו

מעל 90% מבוגרות 
המכללה משתלבות 

במערכת החינוך 
בתפקידי הוראה וניהול.

כיתות מאובזרות, 
ספריה דיגיטלית, 

תפיסת לימוד 
חדשנית וייחודית.

טאבלט מתנה 
לכל נרשמת!*

*בהתאם לתקנון

 במסלולים: הגיל הרך • חינוך מיוחד • אמנות • בי"ס יסודי ועל יסודי
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שו"ת סמס  הרב שלמה אבינר
באוניברסיטה  + לימוד 

ללמוד  מותר  האם 
רוח  אף  על  באוניברסיטה 
ילמד  אבינר:  הרב  הכפירה? 
כפירה,  בהם  שאין  מקצועות 
מקצועות  ולא  מדעים,  כגון 
פילוסופיה.  כגון  כפירה,  שיש 
גם  יש  פעמים  הרבה  וכן 
וביקורת  המקרא  ביקורת 
כפירה.  גם  שזה  התלמוד, 
מעורבת  ובפסיכולוגיה 
כפירה. לכן יעמוד בקשר עם 
תלמיד חכם או עם פסיכולוג 

ירא שמיים.
ומה עם רוח הפריצות? הרב  +

אירוע  מכל  יתרחק  אבינר: 
אסור ומכל חברה מעורבת.

הייתי  + לתורה  חיבור 
אני  עכשיו  רב.  עם  בקשר 
יותר  גדול  צורך  מרגיש 
הקשר  אבל  לתורה,  בחיבור 
יכול  אני  מה  התרופף. 
אולי  אבינר:  הרב  לעשות? 
שמע  וכן  אחר,  רב  לך  עשה 
שיעורים בטלפון וכן חברותא 

טובה.
איך  + מעורבת  כיתה 

בכיתה  בלימוד  לנהוג  עליי 
מעורבת באוניברסיטה? הרב 
אבינר: לשבת בכיתה במקום 

קשר  בלי  ולהיות  בנות  שאין 
איתן מלבד נימוס.

הסטודנטים  + אגודת 
להשתתף  ונכון  אפשר  האם 
אגודת  של  באירועים 
אבינר:  הרב  הסטודנטים? 
אך  מותר,  כשרים,  הם  אם 

עדיף ללמוד תורה.
חברות באגודה האם  +

לאגודת  לשלם  לי  מותר 
עושים  שהם  אף  הסטודנטים 
לתורה?  המנוגדים  דברים 
בעבור  זה  כן.  אבינר:  הרב 

הדברים הטובים.
כיצד  + בתורה  זלזול 

מזלזל  המרצה  כאשר  לנהוג 
הרב  להתווכח?  בתורה? 
אבינר: אם זה יועיל, להתווכח. 

אם לא, לא להקשיב.
באמונה  + שאלות 

שאלות  הרבה  בי  מתעוררות 
וסתירות עם החומר  אמוניות 
לפנות?  אפשר  למי  הנלמד. 
איך אוכל לשמור על אמונתי? 
תלמידי  שאל  אבינר:  הרב 
או  בספרים  קרא  או  חכמים 

האזן לשיעורים בטלפון.
עבודה בזוג ציוותו אותי  +

בן.  עם  בזוג  עבודה  לעשות 
איתו  לעשות  לי  מותר  האם 

את העבודה בצורה עניינית? 
של  בקבוצה  זה  אם  ומה 
ארבעה שאחד מהם בן? הרב 
אבינר: שניהם אי אפשר. הרי 

יש להתרחק מאוד מאוד.
אמוניות  + לא  דעות 

בעבודה שנתנה המרצה אני 
חייבת להציג דעות שסותרות 
לי  מותר  האם  התורה.  את 
לעשות את זה? הרב אבינר: 

אפשר בצירוף להפרכתן.
בעייתי  + חובה  סרט 

מחייבים  אם  לעשות  מה 
במהלך  סרט  לראות  אותי 
בעיות  בו  שיש  הלימודים 
אבינר: לעצום  הרב  צניעות? 

עיניים ולא להביט.
מדרש  + בית 

לומד  אני  באקדמיה 
תואר. האם כדאי לי להירשם 
מדרש  בית  של  למסגרת 
לסטודנטים?  שמיועד  תורני 

הרב אבינר: טוב מאוד.
לסטודנטיות  + מדרשה 

האם  באקדמיה.  לומדת  אני 
רצוי שאירשם למדרשה שיש 
או  לסטודנטיות  תוכנית  בה 
תורני?  סטודנטיות  לכפר 

הרב אבינר: טוב מאוד.

ללמוד תורה תוך כדי הלימודים לתואר – בדיוק איך שמתאים לך!
במיוחד לסטודנטים - מוקד 'קרוב אלי' יסייע לכם לקבוע לימוד תורני 

בתוך שגרת החיים העמוסה והמאתגרת.
פנו אלינו, ונמצא לכם חברותא או שיעור!
www.karovelay.co.il ;058-5503344

הרב יוסף צבי רימון, ראש בתי 
המדרש במרכז האקדמי לב

מרכזו של כל יהודי הוא התורה! 
מתוך התורה יוצאים לעומק של 

לימודי אקדמיה. באופן זה גם 
הלימוד באקדמיה נעשה מתוך 

עוצמה של תורה.
 

הרבנית ד"ר לאה ויזל, ראש 
המדרשה, אוניברסיטת בר אילן

חובה ליצור עוגנים חברתיים 
המטפחים את העולם התורני 

ואת החיבור לקודש. לימוד קבוע 
במדרשה או בבית מדרש יוצר 

חיבור חברתי ללא מאמץ נוסף. 
אווירה חמה, עוטפת, אירועי 
שיא ושגרה של מקום תורה 
בהכרח פועלים את פעולתם.

 הרב ד"ר יוסי שטמלר, 
רב אוניברסיטת חיפה

צריך לזכור תמיד שיש אנשים 
יראי שמיים שכבר נתקלו 
לפניכם בתפיסות העולם 

האקדמיות שאינן עולות בקנה 
אחד עם המסורת היהודית וכבר 
פיתחו להן תשובות, "חיסונים" 

ונוגדנים.
 

הרב יהושע שפירא, ראש 
ישיבת רמת גן וראש מדרשת 

אוריה
המסר שלי לכל אחד ואחת 

מהבוגרים והבוגרות שלנו - שכבר 
נמצאים באקדמיה - הכניסו 
לשם אור של תורה, אור של 

קדושה, אור של דבקות אלוקית, 
אור של ברכה, אור של לימוד, 

אור של הפצת התורה.
www.ibma.org.il – את המאמרים המלאים ניתן למצוא באתר איגוד בתי המדרש התורניים באקדמיה 

יום שלישי הקרוב! 
כ"ה אדר | 9.3 

הכנס המרכזי לקראת לימודים 
אקדמיים - עוד לא נרשמת?

)פרטים בעמוד הקדמי(


