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ימים פתוחיםמסלולי המדרשהסגנון/ אופיטלפון לקשרשם המדרשה ומיקומה
לפני לדף הבית  לחצי על שם המדרשה

ש"ל
אחרי 
ש"ל

מדרשת בינת
אחרי חנוכה✓✓תורני, משפחתי, לימוד תורה מעמיק ורציני הלל 054-8373482בקעת הירדן

 מדרשת בינת
שבות רחל

נוריה אלטשולר
054-2589104

לצד  ושיטתי  עמוק  אמונה  בנין  ולב,  מח  מחברים 
עבודה פנימית. ליווי ותכנית אישית לכל בת, בחבורה 

משמעותית ומגובשת לכל החיים

בנות 
לפני 

ואחרי 
שרות 

יחד

 ה' טבת יום פתוח ראשון לשמיניסטיות,
ימים פתוחים לבנות שירות ואחרי 

שירות נפתחים באיזור שבט

מדרשת דניאלי
יעלי 052-4328939כפר תפוח

מפגש עמוק ומחולל עם תורה.שיעורים
ולימוד עצמי.בניית העולם אמוני.מידות

הלכה ותנך.הכנה לחיי שליחות.
✓✓

שמנסטיות להרשמה לחצי כאן

בוגרות שירות- ימים פתוחים יתקיימו 
לאחר פורים

מדרשת הרובע

רעות )שנת מדרשה( - 
0545303318

אביה - )תכנית הוראה( -
0524700927

באוירה הקסומה של ירושלים העתיקה, את מוזמנת 
לפנות את ליבך לשנה אחת שמאירה חיים שלמים.  
המפגש עם תורה גדולה, עם דמויות של עומק ועם 
כנה  פנימית  התפתחות  שמחפשות  בנות  חבורת 
ומשמעותית , מגדלת אישיות עם חיבור עמוק לתורה 

למדינה לעם ולארץ.
מחנכות  המצמיחה  הוראה  תכנית  גם  קיימת  בנוסף 

ומורות המכוונות לאתגרי הדור והשעה !

✓✓

ט- י טבת )שני שלישי(
טו-טז טבת )ראשון שני( 

א-ב שבט )שני שלישי(
יז -יח שבט )רביעי חמישי(

כט- ל שבט )שני שלישי(

שיר - 050-2054494בית המדרש מגדל עז
אביה - 058-7292988

עבודת  לעולם  הלימוד  עולם  בין  משלב  ביהמ"ד 
של  והרוחני  הדתי  העולם  את  להעמיק  ומבקש  ה' 

הלומדות. 
✓✓

ימים פתוחים לקבוצת לפני שרות 
מתקיימים בימים אלו.

יתקיימו עוד 4 ימים פתוחים אחרי 
 חנוכה. 

קבוצת אחרי שרות - ימים פתוחים 
יתקיימו אחרי חנוכה

מכון אורה
ירושלים

              02-6528344
)גם ווטסאפ(

mora@machonmeir.org.il

בית מדרש ברוח הרב קוק בו עוברות הבנות תהליך 
שיעורים  ולעצמן.  לבוראן  ומתחברות  ונפשי  רוחני 
פעילויות   , שבתות  וסדנאות,  חברותות  מגוונים, 

חברתיות וליווי אישי

שילוב 
בנות שרות 
וסטודנטיות 

בתוך מערכת 
השיעורים 

הרגילה

אחרי 
ש"ל

יפורסם
באתר    ובפייסבוק

מור 052-5669133מדרשת מעיין שדרות
ומאירה.  גדולה  תורה  של  עומק  ולימודי  חי  מפגש 
חבורה איכותית ושמחה . שיעורים מרתקים מגדולי 
תורה , המרחיבים את הדעת וממלאים את הלב. בעיר 

המיוחדת שדרות

✓✓
רביעי-חמישי כ'-כ"א כסלו )14-15.12(
רביעי-חמישי י"ח-י"ט טבת )11-12.1(

רביעי -חמישי ג'-ד' שבט )25-26.1(
עקבי אחרי נוספים

מדרשות מלאות תשפ"גשנת מדרשה בשביל הנשמה
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ימים פתוחיםמסלולי המדרשהסגנון/ אופיטלפון לקשרשם המדרשה ומיקומה
לפני לדף הבית  לחצי על שם המדרשה

ש"ל
אחרי 
ש"ל

מדרשת נוב
רמת הגולן

חסיה: 050-2007938
אורלי: 050-2007939

בלוז  לעסוק  משתדלת  וחמה.  משפחתית  מדרשה 
בית  לבניית  התחיה.בכוונה  בדור  שלנו  החיים 
נאמן,איתן,שמח ומשמעותי להשראת שכינה בישראל

יום פתוח בי"א טבת✓✓

מדרשת נשמת
ירושלים

מלכה
054-6367973

midrasha_a@nishmat.ner
תורה  שמיים.  יראת  מתוך  ומאתגר  מעמיק  לימוד 

יפורסמו באתר ובפייסבוק החברתיות. ✓שמכוונת לחיבור לעם ישראל ולחיים. 
ניתן לתאם באופן אישי.

מדרשת עורי צפון
עכו

אמונה 058-4999334 
עורי צפון

055-6809876

חיים,  ,שמאירה  הראיה  ברוח  ועמוקה  גדולה  תורה 
לימוד  ושמחה.  אמון  מתוך  בנפש  יסודות  ובונה 
בחבורה משפחתית וליווי אישי שממשיך איתך הלאה 
מתוך  כמחנכת  אותך  הבונה  הוראה  תוכנית  בנוסף 

מבט עמוק של אמון ואמונה.

✓

שירות  לאומי
עבודה

תוכנית 
הוראה
תואר

ד' טבת - יום פתוח ראשון✓
ימים פתוחים נוספים החל מחודש שבט

מכון ראשית
מושב מעון

רחלי
052-8903676
058-7840480

מכון ראשית, לימוד תורה בחבורה בתנועה רוחנית 
פנימית המבקשת להגיע לשורש ומשם להתחדש 

בעולם הקודש. צוות רחב וקשוב מלווה את הבנות 
בתהליך.

✓

תוכנית נהרה
לבוגרות צבא. תוכנית של 3 חודשים. רחלי 052-8903676של מכון ראשית

מדרשת שובה

מזכירות: 
שיר 02-9973833

לחצי כאן להצטרפות 
לקבוצת ווטצאפ 'בודקות'

מוזמנת למפגש חי עם תורה וחבורה שלומדת תנ"ך, 
הלכה, חסידות, הרב קוק ועוד, לצד ניגון, תנועה, 

כתיבה יוצרת ונשיות.
✓✓

י"ט כסלו 13.12 |  י"ז טבת 10.1
ט' שבט 31.1

כדאי לעקוב אחרי פרסומים בפייסבוק 
ובאינסטגרם.

ניתן לתאם גם באופן פרטי דרך משרד.

 מדרשת שילת
קרני שומרון

נועה מזכירה
052-4767179

תמר- 054-5662738

העצמה  משמעותי,  תהליך  עוברות  במדרשה  הבנות 
אישית ובניין האישיות. הלימוד נעשה בחבורה ואוירה 
ופעילות  בקהילה  עשייה  אישי,  ליווי  משפחתית. 

חברתית רחבה

✓

✓
בתוכנית 

סטודנטיות 
וכפר 

סטודנטיות

✓
לשמיניסטיות- מיד אחרי חנוכה יהיו 2 

ימים פתוחים
 לבוגרות שירות לאומי-

מטו בשבט ואילך

מדרשת שירת חברון
קריית ארבע

בסמיכות למערת 
המכפלה

נזר 052-8990322

בואי לגלות את עצמך בעיר האבות והאמהות, סמוך 
את  להטעין  מיוחדת,  באווירה  המכפלה,  למערת 
ולבנות  מעמיק  נשי  לימוד  מתוך  נצח  בערכי  עצמך 
חיים של תורה ואמת, מתוך תורת הראי"ה, הייחודית 
כוחות  על  פנימית  עבודה  לצד  בא"י,  הגאולה  לדור 
חבורה  עם  יחד  ועוד,  תנ"ך  לימוד  המידות,  הנפש, 

משפחתית, איכותית ושמחה. ובליווי אישי.

החל מט"ו בשבט.✓
בתיאום עם נזר.

צופיה גאולה                                       תכלת מרדכי, צפת 
 054-5497704

לימודי תנ"ך, הלכה, חסידות, פנימיות התורה, הרב 
קוק, יוגה ומחול, חיבור גוף ונפש, התוועדויות ועוד. 

תורה נשית, של גאולה וחיבור לעם ישראל.
אחרי טו בשבט, עוד לא נקבע תאריך ✓

ספציפי

מדרשת תכלית עכו
עינב -050-9392494

אוריה - 054-2501995
עפרה - 052-4441763

הולכת על בטוח בראש פתוח - 
דרך  לצמוח  לך  שמאפשר  וקשוב  רגיש  לימוד  בית 
לימוד התורה המעמיק והנוגע, ודרך עשייה ומעורבות 

חברתית בעכו הקסומה, מתוך כוחה של חבורה.

יום חמישי יט טבת 12/1✓✓
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