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לימוד התורה הוא סוד המשכיות וקיום העם היהודי. זהו המעיין המתגבר, ממנו 
אנחנו שואבים את כוחנו.

בימינו, ברוך ה', קם דור יקר של בנות שצמאות ללימוד, ומתגברת המגמה הנפלאה 
הדתי  הציבור  את  מובילות  לנשים  התורניות  המדרשות  נשי.  תורה  לימוד  של 
לימוד  של  נפלא,  פוטנציאל  ולגילוי  חדשים,  למחוזות  בכלל  הישראלי  והציבור 

מעמיק מתוך בינת הלב.

אני רוצה לחזק את ידיכן בהחלטה להקדיש שנה ללימוד במדרשה - זו החלטה 
אמיצה וחשובה, ואתן מובילות את מהפיכת לימוד התורה הנשי.

לימוד התורה לנשים הינו ערך המחזק את עם ישראל בכל המישורים. הוא מחזק 
את אהבת התורה במעגלים שהולכים ומתרחבים, קודם כל בבתיכן: בקרב ילדיכן 

ובני משפחתכן, בסביבתכן הקרובה, ובכל עם ישראל.

אתן, נשות החיל, לא רק לומדות - אלא גם מלמדות לאחרים. התורה היא באר מים 
חיים, ממנה אתן דולות ומשקות לאחרים. וכמו שחז"ל הדריכו אותנו, אתן זוכרות 
שמטרת הלימוד צריכה להיות לקיים במעשים: "רבי ישמעאל אומר, הלומד תורה 
על מנת ללמד, מספיקין בידו ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות, מספיקין 

בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות" )אבות ד' ה'(.

אל תוותרו על זכותכן ללמוד תורה, וללמד תורה.
אל תפחדו לקחת את מקומכן, ולהוביל.

תאמינו בעצמכן.

נפתלי בנט
שר החינוך

מדינת ישראל
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נשים יקרות,

כשבני ישראל יצאו ממצרים, ועמדו לפני ים סוף - מצרים מאחוריהם וים לפניהם, 
נחשון בן עמינדב קפץ למים. 

ודאי היתה חציית הים חוויה מטלטלת עמוסת חרדות, בהילות, תדהמה והליכה 
אל הלא נודע.

אחרי שחצו בני ישראל את הים מרים היא זו שהוציאה את התוף והחלה לרקוד.

על  חיובית  מבט  ונקודת  אור  לשפוך  ולהודות,  לקום  הנשי  הכוח  את  ייצגה  היא 
והחרדה  הפחד  כל  את  שהופכת  מציאות  תפיסת  ולהבנות  פשוטה,  לא  מציאות 

לחיובי וטוב.

בכמויות  משמעותי,  באופן  התורה  ללימוד  הנשים  של  בכניסה  ניכר  הזה  הכוח 
גדלות והולכות, בגוונים שונים ובגילאים שונים.

הכוח הנשי הזה הוא זה שגם נותן להן את היכולת להיכנס לעולמות נוספים שעד 
היום היו נחשבים גבריים, אבל למעשה יש בהם מקום לכולם ולכולן.

מעמד  את  ולהעצים  לקדם  למטרה  שמנו  חברתי,  לשוויון  המשרד  הקמת  עם 
גברים  בין  השכר  פערי  צמצום  בתעסוקה,  פערים  צמצום  ע"י  בישראל  האישה 
לנשים, קידום הורות שוויונית ושילוב עבודה מהבית תוך העצמת התא המשפחתי. 

המדינה  תקציב  ניתוח  באמצעות  מדיניות  על  השפעה  של  מהלך  יצרנו  בנוסף, 
ודרישה לחלוקה שוויונית של התקציב. 

אני מאחלת לכן שבליל הסדר הזה בו כולם מסובים לשולחן ליל הסדר, תמצאו 
את עצמכם ומקומכן העוצמתי מסביב לשולחן ובכל מקום בו לבכם חפץ. 

גילה גמליאל
השרה לשיוויון חברתי

מדינת ישראל
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ָרֵאל. יד ִלְבֵני ִיְשׂ ה תֹאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב ְוַתֵגּ כֹּ

בית יעקב אלו הנשים שאמר להם בלשון רכה ובראשי פרקים. ]מדרש[

ובסגנון  בקבלת התורה מציינת התורה שהנשים קיבלו את התורה בלשון שונה 
מיוחד.

כולנו יודעים שהכתוב מספר שלאישה נאמרה התורה בלשון רכה, אולם חכמים 
הלימוד  של  אופיו  על  ומלמד  נפלא  חידוש  שהוא  משהו  עוד  מוסיפים  במדרש 

תורה הנשי.
לגברים יש למסור את התורה בפרטים ובדקדוקי הפרטים ולעומת זאת לנשים יש 

למסור את דברי התורה בראשי פרקים.
חכמים מלמדים אותנו במדרש זה כי לאישה יש שתי תכונות שאין לדבר. האחת 
ודי לה בעקרונות, כדי  היא הבינה היתרה שהיא מסוגלת להבין דבר מתוך דבר 
מדי  רבים  לפלפולים  נדרשת  שאינה  גדול  ואמון  אמונה  בה  שיש  ועוד  להשכיל 

והתחכמויות.

זכינו בדורנו למה שלא זכו דורות רבים. לימוד תורה נשי ברמה גבוהה מאוד וחלק 
ומצליח  מעשור  יותר  פועל  שכבר  לבנות  המדרשות  לפורום  נזקפות  מהזכויות 

ליצור שיח של תורה ברמה גבוהה אצל הבות.

נברך את הבנות ואת העומדות בראש, במיוחד את יערה ישורון שתמשכנה לעסוק 
ניסי מצרים, נגאל בזכות צדקותן של  וכימי  בתורה ומצוות מתוך גדלות ואמונה 

הנשים בדורנו.

הרב איתיאל בר לוי
מנהל האגף לתרבות תורנית
משרד החינוך

מדינת ישראל
משרד החינוך
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 לתלמידות י"א וי"ב של החמ"ד ולבנות המדרשות, 
ברכות וה' עמכן.

לא פעם קורה שמערכות היחסים בין ההורים וילדיהם עולות על שרטון. אפשר 
או  אותי"  מבינה  לגמרי  לא  "אמא  כמו:  משפטים  הנעורים  בגיל  בעיקר  לשמוע, 

:"אבא שייך לדור אחר, אין עם מי לדבר".

לקראת חג הפסח הקרב ובא, כולנו - הורים וילדים צריכים להתכונן לליל הסדר. 
לא רק בניקיונות, בהכנת הבית ובעזרה בהיערכות לחג, אלא גם בהכנה רוחנית 
מחשבתית. לצד לימוד התורה להבנת משמעות החג, אולי יש מקום לחשוב על 
הרצון לעבוד על מידת ההקשבה והקבלה הגדולה מההורים. המצווה בליל הסדר 
היא של האב: "והגדת לבנך", ואולי ה"לשם ייחוד" שלנו כבנות המגיעות לסדר, 
הוא - לרצות לקבל, לשמוע, ללמוד ולחוות את ההגדה שיאמר אבא ותחנך אותנו 
אימא. גם בתוך ליל הסדר, אנחנו לא פסיביים, אנחנו אפילו לא רק שואלים ואבא 

עונה. יש שיח משותף ואוהב.

הרב שג"ר הגדיר באופן נפלא מה מזמן לנו ליל הסדר. המרחב של ליל הסדר, ליל 
הגאולה, הנו דווקא הבית: "ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר...". מרחב 
זה איננו רק המרחב הפיזי אלא גם המרחב החברתי שהבית והקהילה שבתוכו חי 
היהודי ובו הוא חש מוגן. זהו מרחב מתמסר. ישנה המסירות של בני הזוג זה לזו 
וישנה המסירות של ההורים לילדים. מסירות זו מקנה את הביטחון את היציבות 

ואת הזהות העצמית.

הילד  של  המלאה  בהשתתפותו  מועבר  המסר  מסורת.  היא  היהודית  ההוויה 
ובהיותו חלק ממנו ושותף לו. המצווה לספר את הסיפור בדרך של שאלה ותשובה 
מצביעה על כך שלבן יש שייכות למסורת. הסיפור איננו "דיבור על", אלא נטילת 
חלק. המסר מועבר לא רק בהשתתפותו מלאת העניין של הילד, אלא גם בהיותו 
אלא  כופה,  דמות  או  החברה  נציג  אינו  האב  היהודי  בבית  עצמו.  מהמסר  חלק 

מדינת ישראל
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סמכות המעניקה ביטחון, וכמו כן הוא נושא המסורת המעניקה לו את סמכותו. זו 
מסורת שהילד שייך אליה ושותף לה.

השאלה הספונטנית של הבן בסיפור ליל הסדר נדרשת מפני שהנחלת המסורת 
של  שקול  לא  שיח  אלא  שווה,  עם  שווה  של  שיח  זה  אין  אך  שותפות,  מחייבת 
שואל ועונה, שיח שמעצים את סמכות האב. מתקיימת שניות חיונית של שותפות 

וסמכות. 

יותר. האב לא רק מעביר מסורת ותרבות, כתב  וחדה הרבה  האמת היא עמוקה 
הרב שג"ר, דמותו היא המסורת! האב מסמל את המסורת עצמה באורח החיים 
שלו, של שמירת מצוות ולימוד תורה. המסורת מעצם הגדרתה היא פונקציה של 

זהות עצמית ושייכות, שעוברות באמצעות החוויה.

סימן  או  תנאי  הוא  לבנים  אבות  בין  שיח  ובן,  אב  יחסי  מתוך  מתעצבת  האמונה 
והנורא.  ה' הגדול  יום  בוא  "הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני  לגאולה: 

והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם" )מלאכי ג'(.

בנות יקרות,

לחוויה  מוכנים  להיות  פסח,  לקראת  התורה  לימוד  יום  מתוך  כולנו,  נשתדל 
המשפחתית של חיבור התורה בין אבות לבנים.

פסח כשר ושמח לכולנו!

 הרב ד"ר אברהם ליפשיץ
ראש מינהל החמ"ד
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ראשים וראשות, מנהלים ומנהלות, תלמידות יקרות,

אחת המהפכות הגדולות ביותר שחלו בחברה היהודית בעשורים האחרונים היא 
הביא  המודרני  בעידן  נשים  של  במעמדן  השינוי  לנשים.  התורה  לימוד  מהפכת 

להשתלבותן במעגל ההשכלה והעבודה וכן התעוררה כמיהה ללימוד תורה.

מאז הקמת מדרשת "לינדנבאום" בירושלים בשנת 1977, נפתחו עשרות מדרשות 
ברחבי הארץ ואלפי צעירות בוחרות להקדיש את זמנן ומרצן ללימוד תורה. 

לימוד התורה עפ"י הרב קוק )אורות התורה ו, ו(: "...הלימודים המעשיים הם מזונה 
של הנשמה, בונים אותה בחלקיה באותה צורה שהיא קבועה מעצם טבעה, כדרך 

שהמזונות הגשמיים בונים את הגוויה..."

אנו רואים את תמיכת משרד החינוך בלומדי התורה ובמדרשות התורניות בפרט 
כזכות גדולה שנפלה בחלקנו. פעלנו בשנים האחרונות להתאמת מבחני התמיכה 
מנהלת  עם  בשיתוף  לפעול  ממשיכים  ואנו  במדרשות  הייחודי  הלימודים  לאופי 

הפורום הנמרצת גב' יערה ישורון. 

תפילתנו היא כי "נהיה אנחנו וצאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה" 
ונזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

בהזדמנות זו אאחל לכולנו חג כשר ושמח.

עמוס צייאדה
אגף בכיר מוסדות תורניים

משרד החינוך

מדינת ישראל
משרד החינוך

אגף בכיר מוסדות תורניים
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מהפכת לימוד התורה לנשים בעיצומה!

ואת  מקומן  את  מוצאות  ונשים  בנות  ויותר  ויותר  נפתחות,  מדרשות  ועוד  עוד 
היכולת להתפתח במדרשות לבנות.

היתה לנו הזכות לפני כ-15 שנים לייסד את פורום המדרשות התורניות לבנות.
הפורום קם מתוך צורך ורצון להעצים את עולם התורה הנשי המתפתח, ולאפשר 
עולם התורה הציוני  ולהתבסס בתוך  נשי שרוצה לפעול  בית מדרש  מקום לכל 

דתי.
אז באותם ימים, הנהלת הפורום התבססה על מנהלים גברים שהבינו את הצורך 
במהפכה שהיתה אז בשלביה הראשונים, והיו בעלי יכולת להירתם ולמשוך את 

העגלה המלאה הזו במעלה ההר.
מקל  העברת  החלה  חכמים,  תלמידות  של  צמיחתן  עם  בבד  ובד  השנים,  עם 
באותם  הניהולית  הבמה  בקידמת  גם  מקומן  את  שתתפוסנה  לנשים  מסודרת 

מוסדות.
המדרשות לבנות יוצרות תשתית רוחנית ובמקביל גם תשתית ניהולית של נשים 

מרכזיות שמובילות את המהפכה.
אותו,  שמובילות  ובנשים  הזה  האדיר  במפעל  ובסיפוק  בגאווה  מסתכלים  אנחנו 
ויערה ישורון - מנכ"לית הפורום, שהכניסו דם  יו"ר הפורום,  אושרית מרציאנו - 

חדש ורענן שמניע את פורום המדרשות בפרט ואת עולם המדרשות כולו.
לא עלינו המלאכה לגמור אבל אין אנו רשאים להיבטל ממנה.

המסע עוד לא תם וכולנו רתומים אליו.

ג'רמי קורניץ
מנכ"ל מדרשת הרובע

ויו"ר פורום המדרשות )לשעבר(

ניר אורבך
מנכ"ל הבית היהודי

 יו"ר פורום המדרשות )לשעבר(
ומנהל מדרשת אביב )לשעבר(
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מטרה  מתוך  מעשור  למעלה  לפני  הוקם  לבנות  התורניות  המדרשות  פורום 
להעמיק ולהרחיב את לימוד התורה לנשים. הוא מאגד בתוכו כ- 30 מדרשות מכל 
גווני הקשת הציונית דתית, ומכיל מעל 1,300 בנות הלומדות  רחבי הארץ ומכל 
תורה בכל שנה במסלולים שונים. עולם המדרשות הוא זה המאפשר בירור פנימי, 
בחירי, של כל בוגרת מערכת החינוך. הוא מאפשר לנו להגיע אל עצמנו רגע לפני 
שאנחנו מסתערות על החיים האמיתיים, ומעניק לנו את התשתית שממנה נפעל 
חיי  בתוך  הנשיות  של  התגלות  היא  לנשים  התורה  לימוד  מהפכת  נשוב.  ואליה 

התורה וההלכה, היא מציאת הדרך הנשית לעבודת ה'.

המדרשות שונות מאוד זו מזו הן באופי הלימוד ובמבנה הלימודים, והן בתוכניות 
השונות והמגוונות שכל מדרשה מאפשרת. הבנות במדרשות גם הן מכילות מגוון 
סוגים וגילאים: החל מבנות שהרגע סיימו תיכון, דרך בנות שסיימו שנה ראשונה 
בוגרות  בנשים  וכלה  שירות,  ואחרי  לפני  וחיילות  לאומי  שירות  של  שניה  או 
והגישות  שמחפשות את לימוד התורה בהרכבים שונים בחייהן. שיטות הלימוד 
התורניות והחינוכיות במדרשות שונות מאוד זו מזו, והיופי שבכל המארג התורני 
לימוד  מהיקף  רחוקות  עוד  אנחנו  ומרגש.  מפעים  הוא  אחד,  פורום  בתוך  הזה 

התורה הגברי, אבל זו המטרה, ואנחנו בדרך לשם.

הזה,  העצום  התורה  עולם  את  חינוכי  בלהט  גבם  על  שנושאים  לראשים  תודה 
תודה למנהלים שמצליחים לממש חלומות למעשים, תודה לכן הלומדות, שאתן 

חלק מהגודל הזה.

יערה ישורון
מנכ"לית פורום המדרשות התורניות לבנות





בין אדם
לעצמו:

חינוך
למידות 

טובות ושאיפה 
לצמיחה 

מתמדת 
ולמצוינות בכל

תחומי החיים.

בין אדם לזולתו:
חינוך להכרת מעלת האדם, הנברא בצלם 

אלוקים, ולדבקות בכלל הגדול של "ואהבת 
לרעך כמוך" ובמצוות הנובעות ממנו.

בין אדם 
לעמו:
חינוך לאהבת

כלל ישראל, 
מתוך אחריות 
אישית 
ומעורבות 
חברתית.

בין אדם
לאלוקיו:

חינוך לאמונה
בקב"ה, לאהבת ה', 

ליראת שמים 
ולחיי תורה 

ומצוות. 

לוגו חמד

לוגו חמד בנוי משני חלקים - לוגו וסלוגן
בכל מקום בו יופיע הלוגו יופיע הסלוגן ואין 

להפריד בינהם.

בין אדם
לארצו ולמדינתו:

חינוך לאהבת הארץ,
להכרה בערכה הרוחני,

הלאומי וההיסטורי של מדינת ישראל, 
לאחריות לעתיד המדינה

ולנכונות לפעול למענה.

משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי

מנהליו,  מחנכיו,  ראשיו,  על  הדתי  החינוך  מינהל 
ילדי  לחינוך  מחויבים  החמ"ד,  מועצת  וחברי  מפקחיו 
באהבה. ומצוות  תורה  ולחיי  שמים  ליראת  ישראל 
אנו פועלים כדי להתקרב ולקרב אל אבינו שבשמים – 
מתוך אמונה עמוקה והשקפת עולם מגובשת ושקולה, 
מתוך  ישראל,  לכלל  כשליחות  לחינוך  מחויבות  מתוך 
שאיפה לשותפות ביצירת חברת מופת ומתוך מחויבות 

לתורה ולהלכה.
בתי החינוך של החמ"ד הם כמשפחה עבור כל הבאים 

בשעריהם: תלמידים, הורים, מורים ומנהלים – בית חינוך כמשפחה.

בתי החינוך של החמ"ד הם בתים של תורה, של יראת שמים ואהבת ה' ושל מידות טובות ודרך ארץ.
בתי החינוך של החמ"ד מעודדים טיפוח זהות אישית ציונית-דתית חברתית-אזרחית.

בתי חינוך של החמ"ד מלמדים באהבה ומחזקים את רוח האדם.
בתי החינוך של החמ"ד מקדמים למידה משמעותית, חדוות הדעת ומצוינות.

בעזרת צור ישראל וגואלו
שב העם היהודי לארץ ישראל

והקים בה את ביתו הלאומי,
ובכלל זה את מוסדות המדינה,

משרד החינוך ואגפיו.

לוגו חמד

לוגו חמד בנוי משני חלקים - לוגו וסלוגן
בכל מקום בו יופיע הלוגו יופיע הסלוגן ואין 

להפריד בינהם.

החינוך הממלכתי-דתי
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בנשיאות מו’’ר הרב חיים דרוקמן שליט’’א

בראשות הרב עוזי וברוריה ביננפלד

גבעת וושינגטון

 בבית מדרש זה עוסקים בתורה ברמה גבוהה ובאווירה חברתית נעימה. 
 שנה התורמת רבות לעיצוב האישיות, ומכינה היטב לקראת אתגרי השעה. 

הלימודים באווירה ייחודית ובהדרכה וליווי מלא של צוות בית המדרש.

נושאי הלימוד, המאפיינים את המדרשה:
 תנ’’ך - עם תמרורי קריאה! שיטה ייחודית, ללימוד דייקני, עמוק ומעורר, עם 

מסר עכשווי.
אמונה - משאלות הבסיס, עד ביסוס אמוני! שיח ולימוד מעמיק, הפתוח לכל שאלה...

מסילת ישרים - הסולם לשמים, המונח בלבבות.                
חסידות - חיי מופת, ושפת אמת.

הלכה - מה שנצרך לבית לחברה ולמדינה.                  
טיולים - סיורי תנ’’ך, טבע ונוף אנושי.

העצמה ומודעות - מתוך הלימוד, התמיכה הקבוצתית, וצוות מיומן. 
שיחות אישיות, התנדבות, ושמחה, הרבה שמחה!

בקמפוס הירוק, בשכנות לצלילי בית הספר “מזמור” “פרדס” 
והמכללה האקדמית לחינוך ולספורט על כל מתקניה.

גבעת וושינגטון / תהילה 08-8511949
orotetzion@washington.ac.il
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ירוחם ואשדוד

המדרשה הקהילתית אמי"ת באר משלבת לימודי בית-מדרש, עבודה קהילתית 
ושירות בצה"ל. זוהי מדרשה קטנה ומשפחתית המאמינה ב"ללמוד וללמד לשמור 

ולעשות..."

הלב הפועם של המדרשה הוא בית-המדרש, כשבמרכזו תורת חיים, הנלמדת 
בשיעורים, בלימוד עצמי ובחבורה, ביצירה ובכתיבה, מספרים ומאנשים. 

מתוך הבאר של המדרשה יוצאות הבנות אל הקהילה למפגש עם רבדיה השונים, 
פסיפס תרבויות ואתגרים חברתיים. מספר פעמים בשבוע בנות המדרשה יוצאות 

למרחבי ירוחם - למלא ולהתמלא, ליזום ולהשתלב, להכיר וליצור...  
לאחר שנה הבנות מתגייסות לצה"ל. לאורך השירות המדרשה מלווה אותן בשבתות 

משותפות, עלונים חודשיים וביקורים בבסיסים. בחודשים האחרונים הן שבות 
למדרשה ללימוד תורה מחודש לקראת היציאה אל החיים הבוגרים.  

מדרשת אמי"ת באר מעודדת לחיים שיש בהם "תלמוד המביא לידי מעשה", פיתוח 
מנהיגות דתית-נשית המחוברת הן לתורה והן לערכים של קהילה וצדק חברתי 

ורואה את הזיקה ההכרחית בין השניים.

 טלפון 08-6589037 / פקס 08-6589037
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שבות רחל  זו ההזדמנות שלך לצאת למסע
 של לימוד, התבוננות ופתיחת הלב.

הצטרפי ללימוד מעמיק של יסודות האמונה, ההלכה ובניין האישיות, מתוך קשר אישי, ליווי 
 והקשבה פנימית שיאירו את אישיותך באור של אמת, לקראת חיים שלמים של תורה.

תורה לשמה שנת מדרשה מלאה. לימוד תורה מעמיק בבית המדרש -שיעורים, חבורות 
לימוד וחברותות, בליווי של צוות רבניםורבניות ובאוירה חמה ומשפחתית, והכל בכיוון ובקצב 

 המתאימים לך אישית.

יחדיו שילוב לימודים ומגורים במדרשה לצד לימודים אקדמיים או עבודה, בתכנית 
המאפשרת ללמוד ולעבוד מתוך עוגן רוחני משמעותי בבית המדרש. השיעורים מוכרים 

 כנקודות זכות באוניברסיטת אריאל.

לבנת בית המדרש לחינוך. שילוב בין תואר ראשון בהוראה עם לימודי מדרשה, שמעניקים 
 את הבסיס האמוני והתורני לעשייה החינוכית.

מרחבים יום לימוד שבועי קבוע , המיועד לבוגרות מדרשות, המציע לימוד יסודי ומעמיק 
 המכוון לבניית קומה נוספת בתורה ובאמונה, בקבוצה איכותית ומגובשת.

מדרשת רמת השרון בית מדרש לבנות שירות לאומי, המשלב שירות משמעותי במרכז 
הארץ, עם לימודי מדרשה שלושה ימים בשבוע עם הצוות של מדרשת בינת. מגוון תקנים 

 עשיר בכל איזור גוש דן והשרון.

תכנית אלול חודש לימוד, המיועד לסטודנטיות, בוגרות תיכון ושירות לאומי, המעוניינות 
להיות חלק מ"משפחת בינת" לחודשי אלול ותשרי, בתכנית ייחודית ונפרדת.

 שבות רחל / טלפון 02-9947366 / פקס 02-9401166
binat.mid@gmail.com
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תתחילו 
לעוף!

אילת רייפר
גיל הרך-חינוך מיוחד

שנה ג’, בת 23
גרה ברעננה

לימודי תואר שני
תנ”ך, חינוך גופני

לימודי המשך והסבת אקדמאיים

לימודי תואר ראשון
תנ”ך, ספרות, מדעים*, גיל הרך, חינוך מיוחד, מתמטיקה,

אנגלית, מוזיקה*, חינוך גופני

ליגה ביה”ס למדריכים ומאמנים בספורט

אדמה ביה”ס לרפואה משלימה

מזמור ביה”ס הגבוה למוזיקה 

פרדס ביה”ס הגבוה לאמנות חזותית

המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון 
מזמינה אתכם לעוף איתנו לגבהים חדשים

08-8511572
y i r a t @ w a s h i n g t o n . a c . i l
w w w . w a s h i n g t o n . a c . i l

יראת:

כשמנהיגות פוגשת חינוך

גבעת ושינגטון
אדמה

 3
ימי לימוד 

בשבוע
בשנה א’
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ירושלים
בשבילי זה:

ללמוד תורה בעומק, אמונה, תנ"ך, מידות, הלכה ממקורותיה.  •
לחוות שבתות ביחד, עם התפילות בכותל והאוירה הקסומה של העיר העתיקה.  •

ללמוד את תורת הרב קוק והרב צבי יהודה זצ"ל.   •
ללמוד עם חברותא בוגרת כל שבוע בביתה ברובע היהודי המתחדש או בעיר דוד.  •
להיות בקשר חם עם צוות נשי מלווה, השותף איתי במה שאני עוברת ומבררת.  •
להיפגש באופן מתמיד עם תלמידי חכמים, לחוש אוירה משפחתית המצמיחה   •

חברות אמת.

לטייל ברחבי הארץ, ובסיורים מדי שבוע מתוך מבט תורני מאמין.  •
להתבונן דרך החלון מהמקום הקבוע שלי בבית המדרש, אל מקום בית מקדשנו.  •

לחיות עם בנות המגיעות מכל העולם ולהיות חלק מסייע בשיבת עם ישראל   •
לארצו.

שנת מדרשה תכנית הראל אחרי שירות / תכנית דביר אחרי שמינית / תכנית הוראה 
תואר ראשון / תכנית אגדתא תואר שני / יום נשים / תכנית אלול / מדרשת קית 

/ תכנית בת מצווה / ימי עיון תנ"ך

בואי לראות - להתראות. שנה אחת בקודש מאירה חיים שלמים

ירושלים, העיר העתיקה ירושלים
 yisraelit@harova.org / 054-8364820 / רחל



אלומה

מעשים טובים מנצחים
*אחד העם

אלומה, שהוקמה ב-1983 ע“י תנועת הקיבוץ הדתי מעודדת נוער וצעירים מאוכלוסיות  בעלות 
ערכיהם  על  שמירה  תוך  והתרומה,  העשייה  למעגלי  להצטרף  ההשפעה,  במוקדי  חסר  ייצוג 
הצעירים  את  מקדמת  אלומה  והכוון,  ייעוץ  מידע,  מתן  באמצעות  הייחודיים.  חייהם  ואורחות 
השירות  במעגל  מיטבית  ולהשתלבות  למצוינות  לחתירה  נדרשות,  מיומנויות  לרכישת 

המשמעותי, ההשכלה הגבוהה והתעסוקה ההולמת את השכלתם. 

אוכלוסיות היעד שלנו:

נערות
דתיות

צעירים
יוצאי

אתיופיה 

צעירים
מרקע של

סיכון 

צעירים
מהחברה
הערבית

צעירים
מהפריפריה

הג“ג - חברתית

הארגון פועל בשלושה צמתים

הכנה לשירות
צבאי לאומי

וליווי במהלך השירות

 הנגשת
השכלה
גבוהה

גשר
לעולם

התעסוקה

תכנית משרתות באמונה מציעה מידע יעוץ והכוונה לנערות דתיות
 הנמצאות בתהליך הגיוס לקראת שירות משמעותי בצה"ל

www.aluma.org.il  052-4767252 f אלומה משרתות באמונה
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יד בנימין

מדרשת טהר מעניקה לך שנה מופלאה
שבונה ומאירה חיים שלמים.

שנה של לימוד תורה ועבודת ה’ באוירה נשית, ביתית,
חסידית וחמימה מתוך אהבה ודיבוק חברות.

שנה של קבלת כלים מעשיים איך לברר “אמת”,
איך להתפתח, איך להשתנות ולהתעלות.

שנה שבעז’’ה תאיר את שבילי חייך שבפתח - בהקמת ביתך,
כאשה, כאמא וכמשפיעה בישראל.

 טהר - למען שמו באהבה!

יד בנימין / משרד 08-8693221 / נורית 050-8684096
tohar088693221@gmail.com
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ירושלים

 מדרשת לינדנבאום היא חלוצת הדרך בלימוד תורה לנשים ולבנות, ממוקמת
 בירושלים, והראשונה שהתקיים בה לימוד גמרא מעמיק ומסודר לנשים בסגנון

ישיבתי. מדרשת לינדנבאום זהו בית מדרש לנשים בגילאים שונים ומכל העולם.

 במדרשת לינדנבאום מגוון תכניות המיועדות לרוצות להעמיק את עולמן הרוחני
 והידע שלהן בתלמוד, תנ’’ך, הלכה ומחשבה. התכניות מקנות מיומנויות בלימוד

 עצמי ובחברותא, תוך השתתפות מעבר למגוון רחב של שיעורים גם בימי עיון,
סיורים, שבתות משותפות והווי חברתי עשיר.

 תכנית הדס תכנית המשלבת לימוד תורה מעמיק רחב ומגוון עם שירות צבאי
 בחיל החינוך, חיל המודיעין ובחיל האוויר.

 תכנית תושי”ה מיועדת לבנות המסיימות תיכון ועומדות לפני השירות הלאומי או
הצבאי שלא במסגרת גרעין הדס.

 תכנית ברוריה שנת לימוד תורה לבוגרות שירות לאומי או צבאי המעוניינות
 לבסס את תפיסת עולמן הרוחנית וההלכתית ורוצות להעמיק ולהרחיב את הידע.

 תכנית מדראשית תכנית בת עשרה שבועות ובה הכנה תורנית, מנטאלית
וממוקדת לבת הדתית המתגייסת לצה’’ל.

   mlisrael@ots.org.il 02-6710144 טל 02-6710043 / פקס
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גוש עציון

 בית מדרש לנשים - מגדל ֹעז
ע”ש סטלה ק. אברהם 
ליד ישיבת הר עציון

Stella K. Abraham 
Beit Midrash for Women - Migdal Oz

of Yeshivat Har Etzion

 בית מדרש לנשים - מגדל עֹז
          ע”ש סטלה ק. אברהם ליד ישיבת הר עציון

      Stella K. Abraham Beit Midrash for Women - Migdal Oz
                   of Yeshivat Har Etzion

בית המדרש

בית המדרש לנשים מגדל עוז נמצא בקיבוץ מגדל עוז אשר בגוש עציון.
 בית המדרש משלב בין עולם הלימוד לעולם הרוח, בין עולם הגמרא לעולם

 השירה, ומטרתו בניית חבורה עובדת השם. התלמידות והצוות רואים בבית המדרש
בית במלא מובן המילה, ותחושה זו ממשיכה ללוות את בוגרותנו בארץ ובחו”ל.

 בראש בית המדרש עומדת גב’ אסתי רוזנברג ומלווים אותו ראשי ישיבת הר עציון.
 בית המדרש מהווה קהילה לימודית ומשמש מקום התפתחות לעולם תורני מעמיק,

 ליראת שמים, לנאמנות להלכה, לרלוונטיות לעולמנו הדינמי ולהשתלבות בחברה
 הישראלית ובמדינת ישראל.

 בית המדרש הוא מרחב צמיחה להתפתחות בעבודת השם דרך חויות משותפות
 בחיי היום יום: בתפילות, בשבתות, בטיולים, בימי עיון ובשאר חגים ואירועים

 הנחגגים במשותף.
 מתוך הלימוד המעמיק והנכונות להשקיע עשויה שנת בית המדרש להיות

משמעותית ומעצבת, ולהוות מנוף לחיי תורה ונתינה לעם ישראל.

קיבוץ מגדל עוז, גוש עציון / טל 02-9934520/1 / פקס. 02-9934901
 migdaloz@haretzion.org.il
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ירושלים
מכון

 מכון אורה מדרשה ללימודי יהדות בירושלים עפ”י משנתו של הרב קוק זצ”ל
ברוח מכון מאיר באהבה ואמונה.

 אנו מציעים תכנית ייחודית המאפשרת לימוד מעמיק במקורותינו, בירור יסודות
 האמונה וקבלת כלים להתמודדות מול כל תהפוכות הדור והשעה כבת, כאשה

וכאם בישראל.
 התמקדות בבניין האישיות, עבודת המידות בנפש ומפגש עם עצמי. קשר עם

בתים של תורה, כתורת חיים.

  הלימודים בהדרכת צוות מנוסה ומגוון, באווירה חמה ובליווי אישי.
 התוכנית מיועדת לבנות דתיות ולא דתיות ולבעלות תשובה. קיימות תכניות

לדוברות ספרדית, רוסית וצרפתית.

ירושלים / טלפון 02-6528344 / פקס 077-7537908
mora@machonmeir.org.il



 הכנה מקצועית ללימודי תרפיה
 מלגות

 שנת לימודים ראשונה חינם*

  emuna.ac.il  02-6733767  בהתאם לחוק חיילים משוחרריםאמונה-אפרתה מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך | דרך בית לחם 104 תלפיות, ירושלים *

 תעודת הוראה
 מעונות סטודנטיות

 תינוקיה

תואר .B.Ed בחוגים: אמנות | עיצוב גרפי | תיאטרון

את יודעת שזה סתם ִמיתֹוס, כמו המחשבה על לימודי אמנות ופרנסה

בואי להפוך את היצירתיות שלך למקצוע משתלם

 לימוד
 תורה
 זה לא
לבנות

ביה”ס לאמנויות מיסודה של

אמונה - אפרתה
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מעון
מכון

רוצים להזמין אותך למסע,
לדרך של חיפוש וגילוי,

בנופי בראשית של הר חברון.
איתך במסע חבורה מלוכדת, משפחה מאוחדת.

צוות קשוב, קרוב ללב, מלווה אותך בנפתולי הדרך הנפתחת.
המסלול עובר דרך מחוזות הלימוד בעומקם וברוחבם,

דרך נתיבי הרגש והקיום, ועולם החוויה הפנימית,
והוא מותאם להפליא לבנות הצועדות בו.

מכון ראשית הוקם לפני כ-22 שנים,
במושב מעון שבהר חברון

ומהווה בית חם לשוב אליו לכ-1,000 בוגרות.
החיים במושב מעון מפגישים את הבנות

עם קהילה שהיא בבואה לחיים של בית המדרש
ויוצרים השתייכות לנוף אנושי ולנוף טבעי מרחיב נפש.

מושב מעון, הר חברון / טלפון 029962589
מלכה 0523003167 / שי 0527906713

machonr@gmail.com
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רמת הגולן

 המדרשה בנוב הוקמה לפני כ-22 שנה בשלהי המאבק על הגולן, על ידי קבוצת
 חברים בני מושב נוב אשר הבינו כי אחיזתנו בארץ ישראל ובגולן תהיה איתנה

רק כשהשורשים בארץ ינקו מטל שמים...

 במדרשה לומדות בוגרות י"ב ובוגרות שירות בצומת הדרכים המרכזית בחיים,
על סף בניית בית ומשפחה.

בואי לשנה של עצירה ממירוץ החיים, לעסוק בבירור הכרחי ומעמיק: ביחס לכל 
הדברים הגדולים שגדלת עליהם בבית, בבית הספר ובתנועות הנוער.

 מי אני? איפה אני בתוך עם ישראל? מה מקומו של עם ישראל בעולם?
מה הקשר שלי לקב"ה, לתורה ולארץ?

 מושב נוב, רמת הגולן
   אורלי 050-2007939 / משרד 04-6762594 

midrashanov@gmail.com / www.mnov.org.il
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ירושלים

בוגרת מדרשה, בואי להצטרף אל תלמידותינו שבחרו  ב‘  שיעור 
להמשיך בבית-המדרש אחרי שנת המדרשה הראשונה, ולאתגר את עצמך 

בלימוד תורני מתקדם שיבנה בך קומה נוספת. ניתן לשלב עם לימודים אקדמיים.

מחוייבות ללימוד 

מעמיק, נוגע 

ואינטנסיבי, בכל 

ענפי התורה

דגש חזק על 

רכישת כלים 

ללימוד תורה 
עצמאי

צוות הוראה 

אנושי, איכותי, 

מקצועי ומגוון

כנות ופתיחות 

בין הבנות ועם 

אנשי הצוות

בית מדרש חברתי: 

לימוד שבועי קבוע 

והרצאת אורח 

בנושאי חברה

קשר לעם ישראל 

דרך נתינה ושותפות 

עם השכונה שאנו 

חלק ממנה

שיעור א‘ בוגרת שירות לאומי או צבאי, בואי להיות חלק מקהילה 
לימוד  חברות  דיבוק  מתוך  ולחוות  הירושלמית,  פת  שכונת  בתוך  לומדת 

שיאתגר אותך אל עבר גבהים חדשים בתורה, מבלי לוותר על עומק ורוחב. 

משרדי נשמת 02-6404336 (ענת)  |  אילנה רכזת גיוס 054-3485027  |        נשמת מדרשה גבוהה לנשים

ללמוד תורה בנשמת:
גובה. עומק. רוחב.

רי
או

ן-
 ב

נן
ח

אל
 :

ור
אי

 | 
ה

בד
מע

ה
יו 

וד
ט

ס

 נשמת, מדרשה גבוהה ללימודי תורה לנשים על שם ג’יני שוטנשטיין

ללמוד תורה בנשמת: גובה. עומק. רוחב.

מחוייבות ללימוד מעמיק, נוגע ואינטנסיבי, בכל ענפי התורה  •

דגש חזק על רכישת כלים ללימוד תורה עצמאי  •

צוות הוראה אנושי, איכותי, מקצועי ומגוון  •

כנות ופתיחות בין הבנות ועם אנשי הצוות  •

בית מדרש חברתי: לימוד שבועי קבוע והרצאת אורח בנושאי חברה  •

קשר לעם ישראל דרך נתינה ושותפות עם השכונה שאנו חלק ממנה  •

 בואי ללמוד במעיין א’ לימודי קודש ברמה גבוהה, קורס הכנה לפסיכומטרי,
מלגה חודשית ומגורים חינם.

רחוב ברל לוקר 62א, ירושלים
חן: 8285422-050

אורית: 054-8040615
פייסבוק - נשמת מדרשה גבוהה לנשים
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קיבוץ עין הנצי"ב

 מדרשת עין הנצי”ב היא מחלוצות מוסדות לימוד התורה לנשים בישראל. מיום
 ייסודה, המדרשה חותרת לסלול דרכים חדשות בעולם לימוד התורה, לפתח

 וליצור דרכים שונות של התחדשות יהודית וקהילתית, ולהעצים את לימוד
התורה של נשים ואת השפעתו על חיי הרוח היהודיים בכלל.

 המדרשה מחויבת לטיפוח מצוינות לימודית שמגמתה להכשיר שכבה של נשים
 צעירות משכילות, שיוכלו להשתלב ולתרום להיבטים השונים של חיי הרוח

והחברה בקהילותיהן ובמדינת ישראל.

 תוכנית הלימודים במדרשה עשירה ומגוונת, וכוללת מגוון רחב של מסגרות
 לימוד המחולקות לחמישה תחומי לימוד מרכזיים: תנ”ך, תלמוד וספרות חז”ל,

 הלכה, מחשבת ישראל, וחסידות.

 מדי שנה מצטרפות כ-80 צעירות לבית המדרש, מרביתן לתוכנית של שלש
 שנים המשלבת לימודים תורניים עם שירות צבאי או לאומי משמעותי. בשילוב

מלא איתן לומדות גם בנות מצטיינות מחו”ל.

קיבוץ עין הנציב / 04-6062811 / 04-6062900
midresheteinhanatziv@gmail.com
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גדרה

גדרה / אריאל: 052-8275206   אהובה: 054-6354292

מדרשת שילוב בלב - שילוב מנצח
 המדרשה הראשונה והמובילה לבוגרות תיכונים דתיים

מכל הארץ!!

גם שירות לאומי וגם המשך התקדמות 
גם נתינה וגם קבלה

ובעיקר 
צמיחה והעצמה אישית

בואי לשנת שירות לאומי משמעותית מתוך מודעות עצמית 
והעשרה תורנית.

 בואי למדרשה צעירה ורעננה, משפחתית ותומכת המעניקה
לך שיעורים מעניינים סדנאות מגוונות, שיחות והדרכה אישית 

ופעילות חווייתית יוצרת ומגבשת.
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גדרה / אריאל: 052-8275206   אהובה: 054-6354292

חולון

המכללה האקדמית לחינוך בחולון

להיות מורה - עם נשמה יתרה!
 מדרשת אביב מציעה לך תוכנית חינוכית - תורנית
בשילוב תואר אקדמי B.Ed של מכללת תלפיות.

 התוכנית מיועדת לסטודנטיות השואפות לבנות את עצמן ואת אישיותן,
 ורואות בחינוך ובהוראה שליחות. מתוך לימוד משמעותי ויחס אישי,

מתהווה חבורה שמלווה אותך לאורך שנים.

 עיסוק בסוגיות אמוניות, חינוכיות ואישיות
 ליווי והדרכה של צוות חינוכי מאיר פנים
 מפגשים ייחודיים עם אנשי רוח ועשייה

 סיורים מלאי אהבה לארץ ישראל
 שבתות משותפות ופעילויות לאורך השנה

 יום לימוד אחד בבית המדרש בנוסף לשלושה ימי לימוד במכללה
 ניתנת האפשרות להכיר בשיעורי מדרשה כחלק מלימודי התואר

 בנות המתקבלות למכללה מוזמנות להצטרף לתכנית המדרשה ללא תשלום נוסף

צוות המדרשה: הרה"ג יעקב אריאל שליט"א / הרב יאיר בן שטרית / הרב מוטי 
דיאמנט / הרב משה מערבי / יפעת דיאמנט / רוחלה סימינובסקי

מדרשת אביב - לתת לעצמך יותר!

 חולון / קמפוס מכללת תלפיות רח' יטבתה 7
www.talpiot.ac.il אתר  / bmaviv@gmail.com / 052-4295430 תמר
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עפרה

 הצטרפות אל בית מדרש משמעותה יציאה למסע מתמשך של תשובה ודרישה
 עצמית. יציאה למסע של לשמוע וללמוד, לשמור ולעשות. מסע השואף להוסיף

חיים, חיים של משמעות וקדושה, חיים שיש בהם בחירה ביראת שמים.

 זכתה מדרשת שובה שבעפרה להיות מחלוצת המדרשות כאשר הוקמה ע”י
 הרב משה ורבקה שפירא לפני יותר משלושים שנה. וכאז כן היום - המפגש עם

 התורה על כל חלקיה, השותפות בחבורה אוהבת, הזכות להיפגש וללמוד מפי
 תלמידי ותלמידות חכמים - הכל מתורגם למהלך חיים גדול ועמוק שמשפיע

רבות בכל תחומי החיים אותם בוחרות בוגרות שובה.

 אז אם מושגים כמו חופש ולימוד, אהבה וניגון, יחד ופנימיות מעוררות אצלך בלב
געגוע לעצמך ורצון לחיפוש אמיתי - את מוזמנת לבקר בשובה!

עפרה / טלפון 02-9973832/3 / פקס 02-9975659
huva26@gmail.com
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קרני שומרון

מדרשת שיל”ת הוקמה בשנת התשס”ב בשכונת אלוני שילה שבקרני שומרון. 
השכונה הוקמה בערב יום העצמאות תשנ”ט )1999( ונקראת ע”ש סמ”ר שילה 

לוי בן קרני שומרון שנפל באסון המסוקים. 

 במדרשה קיימות תוכניות לימוד מגוונות וייחודיות:
שנת מדרשה - ‘תורה לשמה’, בית מדרש להוראה וחינוך, יום לימוד לנשים, 

תוכניות שילוב )לבנות שירות לאומי, סטודנטיות, או בנות שעובדות( ומסגרת 
של מעורבות קהילתית הבאה לידי ביטוי בתוכנית התנדבויות אינטנסיבית ובבית 

מדרש קהילתי הפתוח לציבור הרחב.

מדרשת שיל”ת מהווה מרכז תורני אזורי ואבן שואבת לצעירות מכל הארץ אשר 
מעוניינות להעשיר ולפתח את עולמן הפנימי והרוחני. ייחודה של המדרשה הוא 

היחס לנושא המשפחה והכנה לקראת חיי הבית היהודי מכל בחינותיו.

המדרשה והיישוב עם הפנים קדימה ויש לנו רצון גדול והתלהבות לקראת 
תחילת בניית קמפוס הקבע של המדרשה, שיכלול בתי מדרש, אולם מרכזי 

ופנימיות.

אלוני שילה, קרני שומרון / טלפון 09-7451135 / 052-4767179
mshilat@gmail.com /  09-7409932 פקס
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קרית ארבע

 מדרשה תורנית לבנות המבקשות לגדול באמונה. לימוד פנימי מעמיק ויסודי לצד
 אוירה של חיות וזרימה. בנין כוחות הנפש מתוך מפגש אמיתי עם עצמנו, עמנו

 ותורת חיינו. הלימוד מתקיים באווירה משפחתית וחמה מתוך נחת ורוגע. פה
תמצאי קשר אישי ואוזן קשבת עם צוות המדרשה, ובראשו הרבנית נעמה אתרוג.

 ומה עוד?

תפילות שחרית במערת המכפלה, וכמובן תפילות השבת.   •
לימוד מחובר לחיים.  •

שיעורי אמונה, תנ"ך, עבודת המידות, הלכה, זוגיות ועוד.  •
אופן הלימוד מגוון משיעורים, סדרי לימוד, חבורות וחברותות.   •

שיעורים וחברותות בישוב היהודי בחברון.  •
פעילות חברתית מגוונת.   •

 מלגות לימודים למתאימות \ תחבורה ציבורית נוחה ובתדירות גבוהה לירושלים,
 קרית גת ובאר שבע \ שלוש ארוחות ביום \ קורס פסיכומטרי של חברת היי קיו

במדרשה \ פעילות חברתית שיוצרת יחד מגבש ומעצים.

 קרית ארבע 8990322 - 052
 shirat@shaveihevron.org
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צפת

מי אנחנו? מדרשת תכלת הינה מדרשה לאורו של הרב מרדכי אליהו זצוק"ל. 
המדרשה שוכנת בעיר העתיקה של צפת ומהותה היא לחבר את הבנות לחיים 

של פנימיות ומשמעות. הבנות במדרשה זוכות ללמוד מפי רבנים ורבניות שחיים 
על פי חיים של פנימיות וכל אחד נותן את האור והצבע המיוחד שלו, מה שיוצר 
את הפסיפס הייחודי של תורה היונקת מעץ החיים. ראש המדרשה היא הרבנית 

טובה אליהו.

למי מיועדת המדרשה? מדרשת תכלת מיועדת לבנות בין גילאי 18-25 
מרקע דתי/ מסורתי שמעוניינות ללמוד תורה מתוך מבט פנימי ועמוק ולכל מי 

שמחפשת לעבור תהליך פנימי ולהתחבר לנשמה שלה.

 אז מה לומדים במדרשה?
שיעורי קודש - תנ”ך, מדרשי חז”ל, תורה נשית, זוגיות, עבודת המידות, הלכה, 

עבודת החודש, אמונה לפי הרב קוק, בעל התניא ורבי נחמן.

סדנאות גוף-נפש - יוגה, אמנות נובעת, ימימה, תנועה.

טיולים ופעילות בטבע - היכרות עם הסביבה הצפתית: בתי כנסת עתיקים, קברי 
צדיקים, טיול לנחלים באזור, מסיק זיתים בעונה ועוד.

צפת, העיר העתיקה / תמימה מלכה 052-6071535 
tchelet@tsfat.org.il 



אם את/ה אוהב/ת אנשים, אחראי/ת, עצמאי/ת, בעל/ת ראש גדול ומחפש/ת הזדמנות לצמיחה 
אישית והתנסות מרתקת משנת שירות חוויתית ואחרת, מקומך עימנו ב”והדרת פני זקן” של 
המשרד לשוויון חברתי. השירות כולל: יצירת קשר חברתי עם אזרחים ותיקים בודדים על ידי 
ויציקת תוכן בהווי יומם של האזרחים הותיקים באמצעות חוגים כגון: יצירה,  בביתם  ביקור קבוע 

משחקים, שירה, ריקוד,  וכד’...
להשתלב  אפשרות  קהילתיים,  ומרכזים  יום  במרכזי  חברתית  פעילות  מתקיימת  בנוסף, 
בפרוייקטים ייחודיים כמו גרעין מוסיקלי, אמנות, תיאטרון, תיעוד סיפורי חיים של ניצולי שואה 

ועשייה מגוונת ומרתקת.

גדלנו על ברכיהם, המדינה הוקמה על ידם, 
עכשיו הם זקוקים לנו

זה הולך להיות
השירות של החיים שלך

אם את/ה רוצה לתרום, ליזום, ולשנות 
הצטרפ/י אלינו

המשרד לשוויון חברתי

לפרטים היכנס/י לדף הפייסבוק של המשרד לשוויון חברתי או לדף 
של והדרת פני זקן- שירות לאומי, המשרד לשוויון חברתי

לפרטים נוספים ותיאום ראיון קבלה ניתן לפנות אל העמותות הבאות:
האגודה להתנדבות רעיה רוזנצוייג 054-6713868, שלומית  שני אביבי 050-2255032,

בת עמי  עינת אייזנברג- 052-5665068, עמינדב- אלירז מאיר- 052-7203526



בשבילך זו רבע שעה -  
בשבילה זו שנה שלימה!

עכשיו יש לך יכולת לסייע לאלפי בנות שמחפשות דרכן לשנה 
הבאה. היכנסי עכשיו לאתר מתת, והשאירי חוות דעת קצרה 

על המדרשה שלך, על תקן השירות הלאומי שלך  
או על התפקיד הצבאי אותו מילאת.

צרפי את החוויה שלך    
ללמעלה מ-5,000 חוות דעת של בנות.  

יש לך הזדמנות להשפיע ולעזור לאלפי בנות.  
רק היכנסי לאתר ומלאי את חוות דעתך.

www.mattat.org.il היכנסי לאתר מתת



בוגרת מדרשה 1

שקמה כספי-יניב

רמ"שית במדרשת 

לינדנבאום

המקובלות  החינוכיות  במסגרות  לימוד  שנות  שתים-עשרה  לאחר 

הגעתי לראשונה בחיי למדרשת לינדנבאום שבה כל כולו של הלימוד 

הוא לימוד לשמו. לא לשם המבחנים, לא לשם ציונים, ללא תעודה, אלא 

לימוד לשם האדרת הידע, לשם התורה כתורה, מתוך הצורך להתעמק 

קוגניטיבית וחווייתית במקורות המעצבים את חיינו. 

לראשונה הגעתי לעולם לימודי שבו הייתי אחראית על לימודיי, שבו 

לרשותי  שיכולתי.  ככל  בהם  והעמקתי  שלי  העניין  תחומי  את  בחרתי 

עמד צוות של מלמדים ומלמדות מעולים שהיו נכונים ללכת לקראתי, 

להכווין ולהנחות בכל תהליך הלמידה. 

מהיותי נערה צעירה, נמשכתי ללימוד תורה ובמיוחד לתלמוד. אמנם 

טעמתי קצת מטעמה של תורה ולימוד גמרא גם בבית הספר התיכון, 

חשף  במדרשה  תלמוד  לימוד  עם  ובמיוחד  התורה  עם  המפגש  אבל 

אותי לעומקו הרב ולשיטת לימוד שהצליחה לספק את סקרנותי ואת 

התעניינותי בו ולעורר בי עניין עז להמשיך וללומדו. במדרשה פיתחתי 

את דרכי בעבודת ה' מתוך מחויבות הלכתית לצד ניואנסים אישיים. כל 

זאת עם הכנה לשירות צבאי משמעותי שיהא בעל תרומה גדולה ככל 

הניתן למדינה ולחברה, ומתוך קשר הדוק ובלתי פוסק לעולם התורה 

ולמדרשה. 

הלימוד במדרשה, לצד השירות הצבאי כחלק ממנו, הטביעו בי חותם 

בל יימחה. הם נטעו בי מוטיבציה רבה להמשיך בחיי בקו זה, של למידת 

תורה משמעותית לשמה, מעבר ללמידה אקדמית ושל הבעתי האישית 

בעבודת ה'. גם לאחר שעזבתי את המדרשה, היא המשיכה להיות חלק 

משמעותי בחיי, ולא ייפלא איפוא כי חזרתי למדרשה כדי ללמד בה. 

שקמה כספי-יניב, תלמידה בהדס ט' ורמ"שית במדרשת לינדנבאום.   
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בית שאן
נטע

נטע- מדרשה לחיים, בית שאן
 מה עושים עם סיסמאות? אפשר לשים אותם במדף קרוב ולשלוף אותם

 בעת הצורך. אפשר פשוט לשכוח מהן ולא להשתמש בהן. אבל כיוון שחלק
מהסיסמאות מבטאות אמת גדולה, אפשר להפוך אותן מפלקט למשהו אמיתי.

 בבית שאן אנחנו מנסים לחיות את כל הערכים שגדלנו עליהם לא כסיסמאות
 אלא כתוכן אמיתי לחיים. אנחנו לומדים תורה בשמחה עם נשות ואנשי

 תורה מבית שאן ומהמדרשה בעין הנצי”ב. אנחנו לומדים להכיר משפחות
 בעיר, משפחות שבחרו בחיי שליחות ציונית דתית. ואנחנו עסוקים בנתינה,

 בתיקון, תיקון של עצמנו ותיקון עולם, בבתי ספר בעיר, במועדוניות ובקשרים
משמעותיים עם ילדים ובני נוער בסיכון.

אנחנו משתדלים לא לדבר על דברים אלא לעשות אותם.
 חיים של תורה ועבודה הם חיים שצריך לחיות אותם בעומק במסירות ומתוך

לימוד רציני.

 

בית שאן / הרב אסי בלנק 050-3211072
נחמה אורבך / 054-6799934 / משרד / 04-6062900
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שדרות
 את,

 שעוד מתלבטת לאן פנייך מועדות,

שמעוניינת להעשיר את עולמך הפנימי אך לא רוצה לוותר על שירות לאומי.
מדרשת לפידות שבשדרות מציעה תכנית במיוחד עבורך!

מדרשת שילוב בראשות הרב שלמה בנימין.

 שירות לאומי דרך “האגודה להתנדבות בעם”, במגוון רחב של תחומי שירות,
כאשר מושם דגש על התאמה אישית ויכולת צמיחה של הבת.

 יחד עם לימוד במדרשה של שיעורים תורניים, כגון: אמונה, הלכה, חסידות,
הכנה לחיי משפחה וחברותות עם אברכיות צעירות.

 במדרשה פעילות חברתית עניפה הכוללת: שבתות, סיורים, פעילות של
המדריכה ושעות של יציאה מהשגרה.

 המדרשה פועלת בשיתוף עמותת רעות והקהילה התורנית בעיר ומהווה בית
 חם ותומך, הפותח בפני הבנות חלון אפשרויות לקבלת כלים רוחניים ומעשיים

להמשך חייהן.

נשמח להיות לך לעזר בבחירת הדרך.

mlapdot.sderot@gmail.com / 054-6716967 שדרות / אדוה רוזנברג



המיון  תהליך  משיפור  חלק  הינו  הבוגרות  ע"י  המידע  שיתוף 
פתוח  רישום  אחיד,  הכוון  שאלון  הכולל:  לשירות  והשיבוץ 

ושוויוני למקומות השירות ועוד... 

השירות הלאומי-אזרחי: הדרך שלי לתרום לחברה 

מחפשים שירות לאומי?
ncs.gov.il :הכנסו לאתר
וקבלו מגוון חוות דעת, טיפים והמלצות של
אלפי בוגרות, שהתנדבו לתרום לכם מניסיונן.

לך נשאר רק להחליט!
אלפי בוגרות בחרו לשתף אותך
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גבעת שמואל
 מדרשת אוריה מדרשת אוריה בגבעת שמואל
בראשות הרב יהושע שפירא והרב ברוך סליי.

תכניות המדרשה:
שילוב מיוחד של לימודי חינוך B.ed מדרשת אוריה והתואר היוקרתי של   •

המכללה ירושלים.

ימי לימוד נשים שני וחמישי עם מגוון רחב של שיעורים: עבודת מידות, פרשת   •
שבוע, חסידות, כתבי הרב קוק, סוגיות באמונה ועוד. 

ערב לימוד לבנות ונשים בימי שני סדרות מתחלפות בנושאים שונים, עם מיטב   •
הרבנים, באווירה חמה ומשפחתית.

ערב מדרשה לבנות שירות לאומי תכנית שילוב במיוחד בשבילך! שיעורים,   •
הכוללת ארוחת ערב חמה, סיורים, שבתות ופעילויות. התכנית מתקיימת בימי שני 

בערב.

תכנית אלול 3 שבועות של התרוממות רוח והכנה משמעותית לימים הנוראים.  •

צוות המלמדים במדרשה: הרב יהושע שפירא / הרב ברוך סליי / הרבנית עידית 
איצקוביץ' / הרב יהונתן נמדר / הרב מיכאל טוביאנו / הרב אור טאוב / הרב אסף 

טבצ'ניק / הרבנית יעל פוזן / הרבנית יפעת לובר / הרבנית מיכל גנץ / הרבנית 
אפרת ג'קובס / הרבנית גילם שרם / ועוד.

רח' הרימון 1 גבעת שמואל / טלפון 03-5326677 / פקס 15335326677
midroria@gmail.com





העתיד שלך,החינוך של כולנו 

האקדמית חמדת הדרום
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rishum@hemdat.ac.il :לתיאום פגישה עם היועצת האישית שלך, אסתי: 054-4951549 / דוא“ל
hemdat.ac.il / שדות נגב - נתיבות

לכל סוף  יש
התחלה חדשה

שירות

האקדמית חמדת הדרום, מזמינה אותך
להצטרף לאחת מתכניות ההוראה

הטובות ביותר ולהנהיג את
מנהיגי העתיד שלנו.

9000 ₪ מילגה למסלולים מועדפים
ובנוסף, שנה ראשונה חינם

ייחודי
באקדמית
חמדת הדרום

תואר ראשון בחינוך, גברים: מתמטיקה . מדעים . חינוך מיוחד . תושב“ע . מקרא
תואר ראשון בחינוך, נשים:  אנגלית . מתמטיקה . מדעים . חינוך מיוחד . תושב“ע . חינוך לגיל הרך . מקרא . ספרות

חוגי לימוד:
מבוקש מבוקש

מבוקש

*בכפוף לתקנון משרד הביטחון



rishum@herzog.ac.il לפרטים והרשמה: 02-9937337 או פנו במייל: 

הרצוג. לדעת. לחנך

למידה

הרצוג
 זה

מקרוב

תנ"ך • תושב"ע • מחשבת ישראל • לשון • ספרות עברית • לימודי א"י • היסטוריה • אזרחות • תקשורת
• אנגלית • מתמטיקה • מדעי הטבע • מתמטיקה ומדעי המחשב • גיאוגרפיה ולימודי סביבה • חינוך מיוחד

B.Ed. נרשמים עכשיו לתואר ראשון בחינוך

מכללת הרצוג מתקדמת לקראתכם וגאה להציג את הדור הבא בלימודי ההוראה:
142 קורסים מקוונים, במגוון מסלולי הלימוד וממיטב המרצים

*בהתאם לתנאי הזכאות.

 הסעות מכל
רחבי הארץ

 שנה ראשונה
חינם*

לימודים חינם
ומלגות למצטיינים*

יותר גמישות במערכת הלימודיםפחות ימי לימוד בשבוע

החלה ההרשמה לתואר שני .M.Ed והסבת אקדמאים להוראה

ת:
       יום היכרו

 )הרשמה מראש חובה(

כ"ד בניסן
20.4.17
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מודיעין

מדרשת מודיעין פותחת את שעריה 
לכל מי שמעוניינת ללמוד תורה ולעבוד )מדרשת שילוב(.

 מדי יום, בין השעות 21:30-16:00
אנו עוסקות בלימוד אמונה, הלכה, מוסר ואקטואליה.

בין לבין, גם מעשירות את עצמנו
בהכנה לחיים, לימוד זוגיות ובחירת מקצוע.

האווירה במדרשת מודיעין משפחתית,
והמגורים – בתנאים משופרים.

תכנית הלימודים שנתית; הרבנים 
 והרבניות נמנים על מיטב המרצים בארץ.

אופי השיעורים דינאמי ופתוח לשאלות.
)התכנית מקנה נקודות אקדמיות

במכללת תלפיות(

את יכולה הכול:
ללמוד - לעבוד - ובעזרת השם, להתכונן להצלחה בחיים!

לפרטים: רננה 052-6071235 / בואי לבקר בדף הפייסבוק של מדרשת מודיעין
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קרית שמונה

מתלבטת... תואר? מדרשה?
צמיחה רוחנית? טיולים וחברות? אומנות?

אל תוותרי על שום דבר!

במדרשת תל-חי תיפגשי עם עולם התורה על יופיו וגווניו, עם רבנים ורבניות 
גדולים ואנשי רוח, תצללי לעומק תורת הרב קוק, תחווי רבדים שלא ידעת שיש 

בך, תיחשפי לעולם החסידות והסוד ותגלי את התפילה.

תבני עולם מבוסס ויציב של אמונה ומחשבה, תנ”ך והלכה, וכל אלה יבנו את 
אישיותך וישפיעו על פועלך בחינוך ובחיים.

בואי לשלב לימודי תואר ראשון בחינוך )B.A( בשילוב מדרשה בשנתיים בלבד 
או הצטרפי למסלול ייחודי למצטיינות ל B.A בפסיכולוגיה.

בואי אלינו - המסלול שלך זורם לגליל!

שירה 050-3211241 / הרבנית לאה 050-3044172 / פקס 04-6944678
midreshet-tel-hai.co.il / midrashak8@gmail.com 
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ירושלים
מדרשת טל - מדרשה לחיים

 ראש המדרשה - הרב יהונתן אורן. מדרשת טל הינה חלק בלתי נפרד ממכלול
 הלימודים בקמפוס טל. השילוב בין הלימודים התורניים במדרשה לבין לימודי

 המקצוע האקדמיים, ויישום השילוב בחיי המעשה, נעשה לכתחילה ומתוך ראיה
 אידיאלית של פיתוח החיים המעשיים בד בבד עם פיתוח החיים הרוחניים תורניים,

 ולאור רוח תחיית עם ישראל בארצו.
 החזון - להעמיד בוגרות הפועלות בחייהן הפרטיים והמקצועיים מתוך אמונה,

 מיישמות זאת בחיים תורניים שלמים הבאים לידי ביטוי בהקמת בית תורני,
 הצלחה מקצועית, תוך שותפות תרומה והשפעה בקהילה ובחברה בישראל בכלל.

 במדרשה מגוון רחב של שיעורים ופעילות תורנית ענפה, הניתנים על ידי קשת
 של רבנים ורבניות, מגוון המאפשר לכל אחת לעצב את דרכה התורנית הייחודית.

 נושאי השעורים ואופן למידתם מותאם לפרק החיים של הסטודנטיות ומתוך מבט
לעתידן המשפחתי, המקצועי והאישי של הסטודנטיות בקמפוס טל.

 בית הדפוס 9, ירושלים / טלפון 02-6547210
jct.ac.il/he/midrasha_tal :אתר midrasha@jct.ac.il :דוא"ל
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המדרשה באוניברסיטת בר-אילן מציעה לסטודנטיות ולנשים, מגוון רחב של 
לימודים תורניים - אינטלקטואליים, בסביבה דתית ותומכת, לצד לימודיהן 

האקדמאיים, או באופן עצמאי.

תכניות הלימודים במדרשה נועדו לסייע ללומדות בעיצוב דמותן הרוחנית 
וגיבוש השקפת עולמן על ידי הקנית תשתית מוצקה ונרחבת של ידע והתנסות 

בכל תחומי הלימוד התורני - החל בתנ"ך, גמרא והלכה, דרך מדרש ומחשבה 
וכלה בחסידות.  

בהיותה חלק בלתי נפרד ממוסד אקדמי ותיק ומוכר מאפשרת המדרשה לשלב 
את הלימודים התורניים בו זמנית עם לימודים לתואר אקדמי בכל הרמות ובמגוון 

תחומי הדעת והמדע. הלימודים אף מקנים לסטודנטיות נקודות זכות אקדמיות 
לתואר וזכאות למלגות.

צוות ההוראה של המדרשה, מייצג רב גוניות תורנית וערכית. בצד השכלה 
תורנית עמוקה, רבים מהמרצים הינם בעלי תואר אקדמאי מתקדם ולכולם 

מחויבות הלכתית ותחושת שליחות חברתית עמוקה. 

 אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 5290002 / טלפון: 03-5318608/270
biu.midrasha@gmail.com :פקס: 03-7384025 / דוא"ל

רמת גן
בר-אילן



www.talpiot.ac.il ,מכללת תלפיות - יטבתה 7 חולון
 להרשמה: 1-800-071-500, 03-5128540 

talpiot323@gmail.com :דוא"ל

הנרשמות הראשונות שתתקבלנה כדין לשנה"ל תשע"ז תזכינה בהטבה מיוחדת: 
השתתפות בסך ₪1000 בקורס פסיכומטרי חיצוני )מותנה בהצגת קבלה(.

אקדמ-י'ה
שילוב לימודי מדרשה עם לימודים לתואר | שלושה ימי לימוד | סוף שבוע ארוך

| לימודים חינם )שלוש שנים( במסלול מצוינות!

חדש! קו רכבת למכללה מכל הארץ

פטור מדמי רישום לנרשמות בירידי הלימודים**

 שנת לימודים ראשונה חינם לבנות השירות הלאומי 
מיישובי הפריפריה, במסגרת התיקון לחוק חיילים משוחררים

 * ע"פ היתר מל"ג  ** למתאימות בלבד

מסלול ישיר למנהיגות
הצטרפי אלינו להצלחה בקשת רחבה של מסלולים לתואר ראשון בחינוך 
ומחנכות  מורות  אמנות,  מיוחד,  חינוך  גננות,  הוראה:  ותעודת   B.Ed
לביה"ס היסודי והעל יסודי במגוון רחב של התמחויות: תנ"ך, תושב"ע*, 

ספרות, לשון, מדעים, מתמטיקה, אנגלית, מוקד ייעוץ בחינוך.

מחויבות למצוינות!

המכללה האקדמית לחינוך בחולון

החלה 
ההרשמה!

מכללת 
תלפיות

הגעת ליעד





כמעט בכל יום חמישי, מאוחר בלילה, כשהילדים כבר 

ישנים ואני מקלפת תפוחי אדמה, או מקפלת כביסה או 

מכינה פשטידה או בודקת מבחנים )או הכל ביחד...( אני 

נזכרת פתאום בבית המדרש.

זה עושה לי טוב להיזכר כך, שפעם בימי חמישי בלילה 

בנינו לנו את בית המדרש בלבבות, וזה עושה לי טוב לדעת 

שגם כשאני כבר רחוקה מבית המדרש )פיזית! בליבי עודני 

פוסעת בשבילים( יש חבורת בנות מדהימה שבונה את בית 

המקדש בלבבות.

אז תודה רבה ששלחתם לי את המייל הזה.

ועכשיו אנא להדפיס ולתלות במדרשה - 

בנות חביבות! אשריכם ישראל! איזו זכות גדולה להיות 

מחובשי הספסלים האלה!

וכדי שגם אחריכן יוכלו ללמוד שיעורי היבטים, בבקשה 

תעשו הוראת קבע למדרשה.

זאת הכרת הטוב וזה חשוב.
 

נשיקות לכולן!

מיומנה של 
בוגרת מדרשה


