
מַּתְחִיל לְחַדֵּׁש בַּתּוֹרָה הוּא נִכְנָס בְּהַחֲדָרִים וְנִכְנָס  זּוֹכֶה לָהֶם כְֶּשׁ יֵּׁש חַדְרֵי תּוֹרָה וּמִי ֶשׁ דַּע ֶשׁ

מֵחֶדֶר לְחֶדֶר וּמֵחֶדֶר לְחֶדֶר. כִּי בְּכָל חֶדֶר וָחֶדֶר יֵׁש כַּמָּה וְכַמָּה פְּתָחִים לַחֲדָרִים אֲחֵרִים וְכֵן 

ם אוֹצָרוֹת וּסְגֻלּוֹת  מֵאוֹתָן הַחֲדָרִים לַחֲדָרִים אֲחֵרִים. וְהוּא נִכְנָס וּמְטַיֵּל בְּכֻלָּם וּמְלַקֵּט מִָשּׁ

מַּתְחִיל לְחַדֵּׁש  זּוֹכֶה לָהֶם כְֶּשׁ יֵּׁש חַדְרֵי תּוֹרָה וּמִי ֶשׁ ֹ. דַּע ֶשׁ רֵי חֶלְקו יְקָרוֹת וַחֲמוּדוֹת מְאד אְַשׁ

בַּתּוֹרָה הוּא נִכְנָס בְּהַחֲדָרִים וְנִכְנָס מֵחֶדֶר לְחֶדֶר וּמֵחֶדֶר לְחֶדֶר. כִּי בְּכָל חֶדֶר וָחֶדֶר יֵׁש כַּמָּה 

וְכַמָּה פְּתָחִים לַחֲדָרִים אֲחֵרִים וְכֵן מֵאוֹתָן הַחֲדָרִים לַחֲדָרִים אֲחֵרִים. וְהוּא נִכְנָס וּמְטַיֵּל 

יֵּׁש חַדְרֵי  ֹ. דַּע ֶשׁ רֵי חֶלְקו ם אוֹצָרוֹת וּסְגֻלּוֹת יְקָרוֹת וַחֲמוּדוֹת מְאד אְַשׁ בְּכֻלָּם וּמְלַקֵּט מִָשּׁ

מַּתְחִיל לְחַדֵּׁש בַּתּוֹרָה הוּא נִכְנָס בְּהַחֲדָרִים וְנִכְנָס מֵחֶדֶר לְחֶדֶר  זּוֹכֶה לָהֶם כְֶּשׁ תּוֹרָה וּמִי ֶשׁ

וּמֵחֶדֶר לְחֶדֶר. כִּי בְּכָל חֶדֶר וָחֶדֶר יֵׁש כַּמָּה וְכַמָּה פְּתָחִים לַחֲדָרִים אֲחֵרִים וְכֵן מֵאוֹתָן הַחֲדָרִים 

ם אוֹצָרוֹת וּסְגֻלּוֹת יְקָרוֹת וַחֲמוּדוֹת  לַחֲדָרִים אֲחֵרִים. וְהוּא נִכְנָס וּמְטַיֵּל בְּכֻלָּם וּמְלַקֵּט מִָשּׁ

מַּתְחִיל לְחַדֵּׁש בַּתּוֹרָה הוּא  זּוֹכֶה לָהֶם כְֶּשׁ יֵּׁש חַדְרֵי תּוֹרָה וּמִי ֶשׁ ֹ. דַּע ֶשׁ רֵי חֶלְקו מְאד אְַשׁ

נִכְנָס בְּהַחֲדָרִים וְנִכְנָס מֵחֶדֶר לְחֶדֶר וּמֵחֶדֶר לְחֶדֶר. כִּי בְּכָל חֶדֶר וָחֶדֶר יֵׁש כַּמָּה וְכַמָּה פְּתָחִים 

ם  לַחֲדָרִים אֲחֵרִים וְכֵן מֵאוֹתָן הַחֲדָרִים לַחֲדָרִים אֲחֵרִים. וְהוּא נִכְנָס וּמְטַיֵּל בְּכֻלָּם וּמְלַקֵּט מִָשּׁ

זּוֹכֶה לָהֶם  יֵּׁש חַדְרֵי תּוֹרָה וּמִי ֶשׁ ֹ. דַּע ֶשׁ רֵי חֶלְקו אוֹצָרוֹת וּסְגֻלּוֹת יְקָרוֹת וַחֲמוּדוֹת מְאד אְַשׁ

מַּתְחִיל לְחַדֵּׁש בַּתּוֹרָה הוּא נִכְנָס בְּהַחֲדָרִים וְנִכְנָס מֵחֶדֶר לְחֶדֶר וּמֵחֶדֶר לְחֶדֶר. כִּי בְּכָל  כְֶּשׁ

חֶדֶר וָחֶדֶר יֵׁש כַּמָּה וְכַמָּה פְּתָחִים לַחֲדָרִים אֲחֵרִים וְכֵן מֵאוֹתָן הַחֲדָרִים לַחֲדָרִים אֲחֵרִים. 

 .ֹ רֵי חֶלְקו ם אוֹצָרוֹת וּסְגֻלּוֹת יְקָרוֹת וַחֲמוּדוֹת מְאד אְַשׁ וְהוּא נִכְנָס וּמְטַיֵּל בְּכֻלָּם וּמְלַקֵּט מִָשּׁ

מַּתְחִיל לְחַדֵּׁש בַּתּוֹרָה הוּא נִכְנָס בְּהַחֲדָרִים וְנִכְנָס  זּוֹכֶה לָהֶם כְֶּשׁ יֵּׁש חַדְרֵי תּוֹרָה וּמִי ֶשׁ דַּע ֶשׁ

מֵחֶדֶר לְחֶדֶר וּמֵחֶדֶר לְחֶדֶר. כִּי בְּכָל חֶדֶר וָחֶדֶר יֵׁש כַּמָּה וְכַמָּה פְּתָחִים לַחֲדָרִים אֲחֵרִים וְכֵן 

ם אוֹצָרוֹת וּסְגֻלּוֹת  מֵאוֹתָן הַחֲדָרִים לַחֲדָרִים אֲחֵרִים. וְהוּא נִכְנָס וּמְטַיֵּל בְּכֻלָּם וּמְלַקֵּט מִָשּׁ

מַּתְחִיל לְחַדֵּׁש  זּוֹכֶה לָהֶם כְֶּשׁ יֵּׁש חַדְרֵי תּוֹרָה וּמִי ֶשׁ ֹ. דַּע ֶשׁ רֵי חֶלְקו יְקָרוֹת וַחֲמוּדוֹת מְאד אְַשׁ

בַּתּוֹרָה הוּא נִכְנָס בְּהַחֲדָרִים וְנִכְנָס מֵחֶדֶר לְחֶדֶר וּמֵחֶדֶר לְחֶדֶר. כִּי בְּכָל חֶדֶר וָחֶדֶר יֵׁש כַּמָּה 

וְכַמָּה פְּתָחִים לַחֲדָרִים אֲחֵרִים וְכֵן מֵאוֹתָן הַחֲדָרִים לַחֲדָרִים אֲחֵרִים. וְהוּא נִכְנָס וּמְטַיֵּל 

יֵּׁש חַדְרֵי  ֹ. דַּע ֶשׁ רֵי חֶלְקו ם אוֹצָרוֹת וּסְגֻלּוֹת יְקָרוֹת וַחֲמוּדוֹת מְאד אְַשׁ בְּכֻלָּם וּמְלַקֵּט מִָשּׁ

מַּתְחִיל לְחַדֵּׁש בַּתּוֹרָה הוּא נִכְנָס בְּהַחֲדָרִים וְנִכְנָס מֵחֶדֶר לְחֶדֶר  זּוֹכֶה לָהֶם כְֶּשׁ תּוֹרָה וּמִי ֶשׁ

וּמֵחֶדֶר לְחֶדֶר. כִּי בְּכָל חֶדֶר וָחֶדֶר יֵׁש כַּמָּה וְכַמָּה פְּתָחִים לַחֲדָרִים אֲחֵרִים וְכֵן מֵאוֹתָן הַחֲדָרִים 
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מסלול ללימודי מחשבה
לימוד בית מדרשי מקיף ומעמיק, חי וקיומי 

במחשבת ישראל
שלושה ימי לימוד מלאים

בהובלת הרבנית חני קליימן

מסלול ללימודי גמרא
 התעמקות בלימוד גמרא בעיון

בדגש על רכישת כלים ללימוד והכוונה אישית
ארבעה ימי לימוד מלאים

בהובלת הרב קובי גיגי

***  עולות שלב בלימוד  ***
*********              .   בבית המדרש במגדל עֹז   .              *********  

נשים החפצות להתמסר לאורך שנים ללימוד מתוך אהבת תורה ויראת שמיים 
ושואפות להתקדם בתורה ובהנהגה

מוזמנות להצטרף לתוכניות ההמשך:
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בשילוב עם לימוד לקראת תואר B.ED במכללת הרצוג
אפשרות להשתלב בעשייה החינוכית והלימודית בבית המדרש
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כולל עיוןה

 לבוגרות תואר ראשון
וארבע שנות לימוד גמרא 

   לימוד גמרא בעיון ובבקיאות 
ופיתוח כלים ללימוד ולהוראה 

   יום לימוד הלכה
   הלימוד ילווה במישוב 

ובהגשת מטלות
   חמישה ימי לימוד 
והתחייבות לשנתיים

בהובלת הרב נחמיה רענן 
והרבנית נעמי אדלר

כולל עיון גבוה 
לר«מיות ולבעלות רקע של 

שש שנות לימוד גמרא

התוכנית נועדה לשכלל את יכולתה של 
הלומדת לנתח סוגיה באופן עצמאי, 
לרדת לעומקה ולנסח את העקרונות 
העולים ממנה, והיא מכשירה נשים 

להיות יוצרות ושותפות פעילות בשיח 
התורני והלמדני במוסדות הלימוד 

ובמרחב הציבורי.
   התוכנית מצריכה ניסיון רב בלימוד, 

יכולת אנליטית וחשיבה עמוקה
   ארבעה ימי לימוד ואפשרות להרחבה

תוכנית הלכה
לר«מיות ולבעלות רקע נרחב 

בגמרא 

   הכשרה להוראת הלכה
   הלימוד כולל בחינות 

בכתב ובעל פה
   בשנה הקרובה יילמדו 

הלכות שבת
   יום לימוד אחד בשבוע 

)יום א(. נדרש זמן לימוד נוסף

 בהובלת הרבנית ד«ר
מיכל טיקוצ‹ינסקי
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 תוכנית 

חדשה

  לפרטים נוספים, ברכה: 052-5456040

   מספר המקומות מוגבל      פניות בצירוף קורות חיים יש להגיש עד כ«ו בניסן תשע«ט
officemigdaloz@gmail.com :1 במאי 2019( לדוא«ל(

אפשרות למלגות גבוהות 
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