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בוגרי ובוגרות המוסדות הדתיים יסללו את 
דרכם המקצועית והאקדמית מתוך חיבור 

עמוק ומתמשך לתורה ומצוות, ולאורם 
יבנו את עתידם האישי והמקצועי

צוות היגוי:
יוני גוטמן מנהל המכון הגבוה לתורה, אונ' בר אילן

קובי מלצר מרכז תכנית "חי רועי", עלי
ד"ר יעל אראלי יו"ר פורום המדרשות התורניות לבנות

איציק ואזנה בתי מדרש לסטודנטים נצר אריאל
שמוליק וינברגר מנהל האיגוד

חזון

שותפים יקרים!
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.
לקראת השנה השלישית לפעילות האיגוד, אני שמח להגיש בפניכם את התכנית השנתית של 

האיגוד לשנה הקרובה.
בהערכה ובהוקרה,
שמוליק וינברגר
מנהל האיגוד

או  במדרשה  בישיבה,  לימוד  של  שנים  אחרי 
רבים  לאומי,  שירות  או  בצבא  שירות  במכינה, 
לתואר  ללימודים  הולכים  והבוגרות  מהבוגרים 

אקדמי. 

אותם  לקדם  אמורה  תואר  ללמוד  הבחירה 
מקצועית, אבל חשוב להם לא פחות שהתואר גם 

ישתלב בעולם הערכים שלהם. 

ומה  מאוד  ומאתגרים  עמוסים  באקדמיה  החיים 
שלא נקבע חזק בלו"ז תמיד נדחק הצידה כשיש 

לחץ - מטלות, מבחנים, עבודה, חברים וכו'. 

מעמידה  האקדמיים  במוסדות  הסביבה  בנוסף, 
אתגר לא פשוט, שדורש הכנה רוחנית ושילוב עוגן 

תורני משמעותי בשנים אלו.
בכל  מציעים  באקדמיה  התורניים  המדרש  בתי 
שמעניקים  מסלולים  של  רחב  מגוון  הארץ  רחבי 

עוגן רוחני, הדרכה וליווי עם מעטפת חברתית. 
רחבה  ציבורית  תנועה  המדרש  בתי  יוצרים  יחד, 
לתורה  החיבור  בחשיבות  ההכרה  את  שמחזקת 

באקדמיה.

הוא מוכשר, עם שאיפות גדולות,
רוצה להגיע רחוק. 
גם היא כזאת, בוגרת אולפנה איכותית

וגם שנת מדרשה. 
אבל כשהם צועדים לראשונה

במסדרונות האוניברסיטה או המכללה, 
משהו קצת מתערער. 
החממה של בית המדרש קצת מתרחקת, 
הסביבה כבר ללא ממש מדברת בשפה
המוכרת מהאולפנה או הישיבה,
וצריך אוויר לנשימה, משהו לנשמה.
הם צריכים משהו שירים אותם למעלה,
וידחוף אותם להתקדם כל הזמן.
להתפתח, לצמוח, לגדול,
להפוך לאנשים גדולים באמת.

מחפשים ומוצאים -
מתחברים לתורה באקדמיה.
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  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(

  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(

מה העוגן
הרוחני שלי?

  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(

  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(

  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(

  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(   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(

  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(

  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(

  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(

  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(

  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(

  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(

  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(

  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(

  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(

  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(

  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(

  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(

בית המדרש -
המרכז האקדמי לב

  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(

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

  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(

  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(

  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(

  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(

  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(

  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(

  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(

  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(

  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(

אורייתא
אוניברסיטת חיפה

  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(

  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(

  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(

  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(

  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(



לתורה באקדמיה!
ִמְתַחְּבִרים

הנגשת מידע

קידום חשיפה למאגר המידע על מגוון מסלולי 
השילוב ועידוד הרשמה לבתי המדרש התורניים 

באקדמיה.

כנסים

כנס "מחוברים 3", הכנס השנתי בנושא 
שילוב תורה באקדמיה.

סדנאות והשתלמויות

"העוגן הרוחני שלי - סדנת הכנה לאקדמיה" 
מיועד למשתחררים ובנות שירות, תלמידי ישיבות 
ומדרשות, לקראת יציאה ללימודים באוניברסיטה 

או מכללה.
"דתיים באקדמיה - בואו נדבר על זה" 

מיועד לסטודנטים בשנים הראשונות, כלים 
להתמודדות עם אתגר ההתקדמות הרוחנית בתוך 

העולם האקדמי.

"איפה הבוגרים?"
השתלמויות לר"מים ומחנכות, רכזים ורכזות – 
חשיפה להתמודדויות הרוחניות שפוגשות את 

הבוגרים והבוגרות באקדמיה.

הפעילות השנתית

לתורה באקדמיה!
ִמְתַחְּבִרים

מסלולי השותפות:
אנו מודים לכם על השותפות לדרך, ומזמינים אתכם לקבל זכות של ממש

בחיזוק הרוחני של הבוגרים והבוגרות בזמן הלימודים האקדמיים

מסלול
זהב

360  ₪ בחודש
סדנת "העוגן הרוחני שלי"

הקדשת סדנא לבנים או 
לבנות על האתגר הרוחני 

באקדמיה

מסלול
כסף

180  ₪ בחודש
כנס "מחוברים 3"

שותפות בכנס השנתי לבוגרי 
ישיבות ומדרשות שנכנסים 

לאקדמיה

מסלול
נחושת

72  ₪ בחודש
השתלמויות למחנכים
שותפות בהשתלמויות 

לרמי"ם ומחנכות על ליווי 
הבוגרים באקדמיה

כל תרומה תזכה בהקדשת הפעילות לרפואה, הצלחה או לעילוי נשמת הקרובים לפי בחירתך
התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

דרכי תרומה:
1. באשראי מאובטח:

https://givechak.co.il/academy

2. בהעברה בנקאית: בנק המזרחי (20), סניף 539, 
חשבון 458972 (ע"ש עמותת "בדי הארון")

 PayBox  או  bit  :3. באפליקציה
למספר 058-7710425

4. במזומן או בצ'ק: לפקודת עמותת "בדי הארון" 

פעילות ציבורית

הנעת תנועה ציבורית בזירה הציבורית ובתקשורת 
המגזרית במטרה להרחיב את החשיפה בתודעה 

הציבורית ופעולה לקידום אפשרויות תקצוב.



לתורה באקדמיה!
ִמְתַחְּבִרים

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

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.

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.

office@ibma.org.il  www.ibma.org.il  
  חפשו בפייסבוק 'איגוד בתי המדרש התורניים באקדמיה'

055-9396485  054-7120223  


