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מכללת אורות דוגלת ב ״אקדמיה תורנית״, 
ולצד המצויינות האקדמית חשוב לנו עיצוב 

פאישיות תורנית ערכית שתוכל לחנך לער
כים של אמונה, אהבת תורה, העם והארץ. 
לשם כך פיתחנו תכנית מיוחדת ללימוד 
תורני מעמיק ״בשבילך״, לימוד המועבר 
בידי טובי המרצים והרבניות במגוון רחב 
של נושאים מרתקים ורלוונטיים לעולמה 
הרוחני של המורה בחינוך הממלכתי דתי. 

פרופ’ יובל סיני < נשיא המכללה

“

“
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מרכז “בשבילך”
לימוד תורה בשביל שלך

ברוכה הבאה,
מרכז “בשבילך” מציע לך מגוון שיעורים בנושאים שונים עם מרצים ומרצות בעלי שם. הבחירה והגיוון 
יאפשרו לך לבחור את השביל שלך, את הנתיב המתאים לך בהתפתחותך האישית-תורנית. ההיצע העשיר 

יאפשר לך ללמוד מהמקום שלבך חפץ. 
המכללה שמה לה למטרה להצמיח מחנכות מקצועיות היונקות ממקורות תורת ישראל. במהלך שנות 
ההכשרה מקבלות הלומדות כלים חינוכיים וכלים מקצועיים בתחומי הדעת. לצד זאת, מושקע מאמץ רב 
בפיתוח האישיות הערכית-תורנית של כל לומדת העתידה לצאת אל שדה החינוך. אין ספק כי אישיותך 
כמחנכת תשפיע בע”ה בעתיד על תלמידותייך ומכאן חשיבות ההשקעה הרבה בלימודי תורה משמעותיים, 

בבימות עיון ובהרצאות אורח. 

מרכז “בשבילך” מציע לך שלוש תכניות לבחירה, שלושה נתיבים בעלי גוון שונה: 

שביל המנהיגות
המכון הגבוה ללימודי מנהיגות חינוכית ואמונה בדורנו, בהובלת הרב ד”ר יונה גודמן והרב מתניה ידיד.

שביל ההלכה
בית מדרש להעמקה הלכתית על שם ריבה קושיצקי, בהובלת הרבנית ד”ר עדינה שטרנברג והרב גיל דביר.

שביל התורה והמשפחה
מדרשה לחיי תורה ומשפחה של המרכז ללימודי משפחה, בנשיאות הרב אלישע אבינר והרבנית ד”ר חנה 

קטן ובניהולם של ד”ר ציפי ריין והרב אלי שיינפלד. במסגרת זו מוצעים במקביל שיעורים לבחירה. 
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שביל התורה והמשפחה מציע, במיוחד בשבילך, תכנית ייחודית בשיתוף 
החמ”ד המעניקה תעודה של מובילת תחום החינוך לחיי משפחה בבית 

ספר. פרטים בגוף החוברת.

כן, לאור ההכרה בחשיבות הקשר האישי והלימוד הבלתי אמצעי מאישיות 
משפיעה, ייסדנו את  “אישי-נשי” – נשים משמעותיות שפינו מזמנן לנתינת 
מענה אישי, במיוחד בשבילך. ניתן לפנות אליהן ישירות ולקבוע אתן פגישות 

אישיות ו/או בקבוצות קטנות. הכול לפי בקשתך והצרכים שיתעוררו.

במהלך השנה אף נייחד מעת לעת זמן איכות להרצאות אורח ולבימות עיון 
סביב נושא תורני-חינוכי-ערכי.

לפנייך הזדמנות להעשיר את עולמך הרוחני ַּבשביל המתאים לך, בתוכן 
ובסגנון אליו את מתחברת והכול מתוך עולמה של תורה. 

בהצלחה ובשאיפה להתקדמות רוחנית מתמדת, 

הרבנית ד”ר לאה ויזל
דיקנית הסטודנטיות וראש תחום תורני 
מכללת אורות ישראל, קמפוס אלקנה



נדרש  בימינו,  )ובנים(  בנות  לחנך  כדי 
תהליכים  של  טובה  הבנה  חינוכי,  חזון 
כיום  שמתחוללים  ותרבותיים  רוחניים 
יציב.  תורני  שדרה  ועמוד  הנוער  אצל 
במכון הגבוה ללימודי מנהיגות חינוכית 
יחדיו. ונבנים  לומדים  בדורנו  ואמונה 

הרב ד”ר יונה גודמן

“
“



< מותנה בריאיון קבלה. מספר המשתתפות מוגבל
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שביל המנהיגות
המכון הגבוה ללימודי מנהיגות חינוכית 

ואמונה בדורנו
הרב ד”ר יונה גודמן והרב מתניה ידיד

המכון מהווה מסגרת דו-שנתית )שנים ב–ג( הפועלת במקביל ונוסף על שאר לימודי 
התואר במכללה. מטרת המכון היא טיפוח מנהיגות חינוכית-תורנית בעלת השקפת 
עולם חינוכית רחבה, המסוגלת להתמודד עם צורכי החינוך המתחדשים. זאת בין 
השאר, על ידי הצבת חזון ערכי אידאליסטי בפני המחנכות ולתלמידותיהן כאחת. לימודי 
המכון שואפים לסייע למחנכות העתיד לבסס ולהעמיק את אישיותן, כנקודת מוצא 
לכל פועלן החינוכי והרוחני. בין הנושאים הנלמדים: בניין האדם והמידות, תהליכים 
ותמורות בחברה הישראלית בכלל ובציבור הציוני-דתי בפרט, חינוך נוער לאמונה 
בעולם פוסט מודרני, ועוד. הלימודים נערכים בשיעורים הכוללים דיונים קבוצתיים 

מעמיקים, בסיורים לימודיים, במפגשים עם אנשי חינוך ורבנים ועוד. 



ההליכה בשביל ההלכה תוביל אותך 

להבנה טובה יותר של החיים הדתיים 

שלך, תחבר אותך אל עולם קיום המצוות 

ותיצור אצלך הזדהות גדולה יותר עם 

המצוות שאת מקיימת, תיתן לך כלים 

להבין את השיח ההלכתי שהולך ונהיה 

יותר ויותר נוכח בדיונים ובמחלוקות בין 

קבוצות שונות בעולם הדתי, ותפתח אצלך 

הערכה לחכמים השונים ולדעות השונות. 

הרבנית ד”ר עדינה שטרנברג

“

“
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שביל ההלכה
“ושננתם לבנותיך” – בית המדרש 

להעמקה הלכתית ע”ש ריבה קושיצקי
הרב גיל דביר והרבנית ד”ר עדינה שטרנברג

תכנית בית מדרשית בתחום ההלכתי: חשיבה הלכתית, השתלשלות ההלכה, שיקולי 
מדיניות הלכתית ועוד. בית המדרש פותח בפני הסטודנטיות הזדמנות ייחודית להכיר 
את עולם ההלכה היהודית מעבר למה שנחשפו בעבר. התכנית מורכבת משיעורים 
פרונטליים ומסדר למידה עצמית בהובלת ראשי התכנית. כל משתתפת בתכנית 

נדרשת להכין ולהציג בסוף השנה מהלך הלכתי משלה )“חבורה”(.

לפרטים: הרבנית ד”ר עדינה שטרנברג | טלפון: 050-6753370
< מותנה בריאיון קבלה. מספר המשתתפות מוגבל, ההשתתפות מזכה במלגה לפי תקנון בית המדרש.



“
“

שביל התורה והמשפחה מזמין אותך 

סדנאות  שיעורים,  של  מגוון  לחוות 

וחוויות שיפתחו בפנייך צהר ויתנו לך 

ביתך. ולבניית  לבניין אישיותך  כלים 

ד”ר ציפי ריין
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“

שביל התורה והמשפחה
מדרשה לחיי תורה ומשפחה של המרכז 

ללימודי משפחה - “משפחה במרכז” 
בנשיאות הרבנית ד”ר חנה קטן והרב אלישע אבינר

מנהלים: ד”ר ציפי ריין והרב אלי שיינפלד

המרכז “בשבילך” מציע מגוון רב של קורסים לבחירה בימי ג’ אחר הצהריים, ובהתאם למערכת 
השעות המפורטת להלן. לנוחיותך אף תיאור תמציתי של הקורסים השונים

במיוחד בשבילך
מסלול הכשרה ייחודי: תוכלי לקבל תעודת הסמכה ייחודית מטעם החמ”ד בגין הכשרתך 
להובלת תחום החינוך לחיי משפחה בבתי הספר. לשם כך יש לקחת, נוסף על שאר השיעורים, 
קורס שנתי בהובלת הרבנית דבורה רוזנברג, הממונה על התחום בחמ”ד, וכן את הקורס של 

הרבנית ד”ר שולמית בן שעיה )שנתי(.



שירת מלאך13:50

 Y - ערכי משפחה וזוגיות בדור ה 
 )מספר משתתפות מוגבל. 

מיועד לרווקות ולנשואות טריות( 

הרבנית אתי אלסטר

 אהבה ואמון: 
אבני יסוד לבניין אישי 

ומשפחתי

הרבנית ד”ר שולמית בן שעיה

 “צנוע – רק לא מדי”: 
חינוך ועיסוק בסוגיות צנועות 

במרחב החינוכי )חלק א(

הרבנית יעל פוזן

חכמת לב: לטוות את 
עולמנו הפנימי )חלק א(

הרב אלישב אביחיל15:20

סוגיות אמוניות בחינוך

הרבנית דבורה רוזנברג 

)הממונה על חינוך  לחיים 
במשפחה בחינוך הדתי(

 ללמוד לצמוח ולהוביל: 
חינוך לחיים במשפחה 

)חלמי”ש( – קורס הכשרה 
בהובלת החמ”ד

הרבנית ד”ר נעמי שחור

 לגאולת בת עמי: 
 התמודדויות אמוניות 

לנוכח אתגרי דור הגאולה

הרבנית טפת הלפרין 

 דגמי זוגיות  
בסיפורי האבות 

והאימהות

הרבנית שולמית להמן16:50

 שבת – מעין עולם הבא 
)סדנה(

הרב ליאור אנגלמן
 סיפורי מעשיות של 

רבי נחמן מברסלב

אילה טננבוים
 מהות  ניבטת מגוף, נפש, רוח 

)סדנה משלבת תנועה(

הרב ד”ר אמיר משיח
 התמודדות אמונית 

עם אתגרי החיים

יום ג’ סמסטר א’
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מירב שפירא13:50
 עבודת הזמן על פי 

 פנימיות התורה 
עם דגשים מעולם הזוגיות

הרבנית אתי אלסטר

יחד-לבנות ולהבנות

הרבנית ד”ר שולמית בן שעיה

 צנוע – רק לא מדי: 
חינוך ועיסוק בסוגיות צנועות 

במרחב החינוכי )חלק ב(

הרבנית יעל פוזן

 חכמת לב: 
לטוות את עולמנו הפנימי 

)חלק ב(

הרבנית ד”ר עדינה שטרנברג15:20

 להבין את המחלוקות 
סוגיות משפחתיות בעין 

הסערה

הרב אלישב אביחיל

התפילה – עבודת הלב

הרבנית דבורה רוזנברג

)הממונה על חינוך  לחיים במשפחה 
בחינוך הדתי(

 ללמוד לצמוח ולהוביל: 
חינוך לחיים במשפחה )חלמי”ש(. 

קורס הכשרה בהובלת החמ”ד

הרבנית טפת הלפרין 

 יחסים במשפחה  
בסיפורי התורה

הרב אליעזר קשתיאל16:50

עבודת המידות

ד”ר ציפי ריין / 
הרבנית ד”ר לאה ויזל

⋅ החצי השני: טהרה, קדושה 
ותקשורת זוגית )לנשואות( 

 ⋅ למצוא את החתיכה 
החסרה )לרווקות( 

הרב ליאור אנגלמן

 סיפור חיים:
סדנת כתיבת פרוזה )סדנה(

הרב מתניה ידיד

 אגדות חז”ל
 עיונים בסוגיות של 

עבודת ה’, יחסי חברה ומשפחה

יום ג’ סמסטר ב’
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לימוד עצמי במסגרת בית מדרש פעיל יתקיים בימי ג’ לאורך השנה, 

מהשעה 16:50, בהובלת הרב אביחיל אלישב.

סמסטר א < תיקון המידות – הבסיס להצלחה 
סמסטר ב < סוגיות אמוניות במציאות מתפתחת

כתבי הרב קוק, הרב ארי שבט )לימוד עצמי; למידה מרחוק(

“בשבילך” – אישי נשי 
המרכז ללימודי משפחה מעמיד לרשות הסטודנטיות נשים משמעותיות שפינו מזמנן 

לצורך שיח אישי – רוחני וכללי.
הרבנית יעל פוזן, הרבנית אתי אלסטר והרבנית ד”ר שולמית בן שעיה, 

כולן זמינות ללימוד ביחד, לשיח, לשיתוף ולהתלבטות בכל עניין. 

ניתן לפנות אליהן ולקבוע אתן פגישה.

הרבנית יעל פוזן: 052-5665643 | הרבנית אתי אלסטר: 050-8564447
הרבנית ד”ר שולמית בן שעיה: 050-3593726 | 

להדרכת כלות, לשאלות ולהדרכה כללית 
ניתן לפנות לרבנית נחמה אריאל בטלפון: 050-7811537 ולתאם פגישה.
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תיאור קורסי הבחירה “בשבילך”



שם הקורס: 

Yערכי משפחה וזוגיות בדור ה
שם המרצה: שירת מלאך

מועד הקורס: סמסטר א, יום ג’, 13:50

תיאור הקורס: העולם בו אנו חיים משתנה בקצב מטורף. איך זה משפיע עלינו? על מציאת בן זוג ועל הצמחת זוגיות צעירה? בכך 
נעסוק בקורס. הקורס ישלב שיעורים פרונטליים לצד סדנאות יישומיות. בין הנושאים שנעסוק בהם: מושג המשפחה בעולם המערבי, 
חידושים טכנולוגיים והשפעתם על יצירת זוגיות והעצמתה, ניתוח ההשפעה של מסרים חברתיים על זוגיות אינטימיות, נשיות ועוד.  

)מספר משתתפות מוגבל. מיועד לרווקות ולנשואות טריות( 

שם הקורס: 

אהבה ואמון
אבני יסוד לבניין אישי ומשפחתי 

שם המרצה: הרבנית אתי אלסטר

מועד הקורס: סמסטר א,  יום ג’, 13:50

תיאור הקורס: הקורס יעסוק בשני נושאים מרכזיים: )א( מהות האהבה: אהבה ראשונית ו”אהבת עולם’’ שצומחת מתוך תהליך של 
עבודה; )ב( יצירת אמון בחיי משפחה.

בטוב הפפ  מטרת הקורס לתת כלים לקראת זוגיות מוצלחת  המבוססת על בניין אישי-עצמי. בין הנושאים שיילמדו בקורס: אמונה
נימי שבתוכנו, אהבה עצמית ואהבת בן הזוג, אמונה ואמון: תהליכים בבניין הזוגיות, ועוד.

1

2
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שם הקורס: 

“צנוע – רק לא מדי”
חינוך ועיסוק בסוגיות צנועות במרחב החינוכי )חלק א( 

שם המרצה: הרבנית ד”ר שולמית בן שעיה

מועד הקורס: סמסטר א, יום ג’, 13:50
תיאור הקורס: אחת ממשימות דורנו היא חינוך להתמודדות נכונה עם סוגיות צנועות: התייחסות לאתגר 
המיניות, המדיה, תהליכי ההתבגרות והמשיכה של בינו לבינה, הכנה לחיי אישות בעולם שבו המידע גלוי לעין 
כל, דימוי גוף ועוד. כל אלו מונחים לִפתחה של המחנכת ומהווים את אחד האתגרים החינוכיים המרכזיים 
עבורה. אנו מאמינים כי מחנכת המגיעה לכיתה לאחר תהליך משמעותי שעברה יחד עם כלים לעבודה ושיח 
בנושא, תהווה בעז”ה כתובת משמעותית יותר עבור תלמידותיה ותסייע להן בגיבוש גישה נכונה לנושא 
מהותי זה. בקורס  נעבור תהליך של בירור עם עצמנו, היכן פוגשות אותנו הסוגיות הללו ונקנה בעז”ה כלים 

מעשיים לשיח ועבודה בכיתה.

שם הקורס: 

חכמת לב
לטוות את עולמנו הפנימי )חלק א( 

שם המרצה: הרבנית יעל פוזן

מועד הקורס: סמסטר א, יום ג’, 13:50

תיאור הקורס: בקורס נעסוק בצד העיוני, חכמה, מתוך עיון ולימוד במקורות העוסקים בעבודת הנפש 
לצד לימוד סדנאי-חוויתי המרחיב את היכולות הפנימיות שלנו. נעסוק בפיתוח הקשבה, מודעות לעצמי 

ולזולת, אמון ואמונה כנשים וכמחנכות.

3
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שם הקורס: 

ללמוד לצמוח ולהוביל
חינוך לחיים במשפחה )חלמי”ש(.  קורס הכשרה בהובלת החמ”ד 

שם המרצה: הרבנית דבורה רוזנברג )הממונה על חינוך לחיים במשפחה בחינוך הדתי( 

מועד הקורס: שנתי, יום ג’, 15:20

תיאור הקורס: מבט תורני, מחשבתי, הלכתי ופסיכולוגי על ערכי המשפחה מתוך לימוד עיוני והתבוננות במקורות בשילוב 
סדנאות חווייתיות וסרטונים. בין הנושאים: גיל ההתבגרות גיבוש זהות, התפתחות גופנית, עידוד השיח בין תלמידים למבוגרים, 
טבעיות וקדושה, חיבור גוף נפש, מיניות בריאה, התמודדות עם היצר, סיכויים וסיכונים, התייחסות לפגיעות והטרדות מיניות, 

אהבה, חברות, בחירת בת/בן זוג, לקראת הקמת משפחה, זוגיות, תקשורת, גבריות ונשיות, ברית הנישואין, ועוד. 

הנושאים יילמדו מתוך נקודת מבט מקודשת והיכרות עם תכניות הלימודים החדשות וצרכים בוערים בשדה החינוך. השיעורים 
יכללו התנסות מעשית בחומרי הלמידה החדשים והקניית כלים יישומיים לתפקיד רכזת בית ספר לחינוך לחיים במשפחה 
)חלמי”ש(, בניית קבוצה, מיומנויות הנחייה ותהליכים בקבוצה, הובלת צוותי חינוך בתהליכים חינוכיים, הטמעת התכנים בבית 

הספר, בניית ומערכי שיעור סדנאיים חווייתיים ותכניות בית ספר ייחודיות.
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22-23

שם הקורס: 

לגאולת בת עמי
התמודדויות אמוניות לנוכח אתגרי דור הגאולה 

שם המרצה: הרבנית ד”ר נעמי שחור

מועד הקורס: סמסטר א, יום ג’, 15:20

תיאור הקורס: החברה הדתית לאומית עברה לאורך השנים, מאז מלחמת ששת הימים ועד לימינו, 
אירועים היסטוריים משמעותיים שהשפיעו ברמת הכלל והפרט, הקהילה והמשפחה. בשיעורים נלמד על 
תהליכים אלו ונציע הסברים רוחניים לתהליכים המלווים תקופה זו של שיבת ציון. לימוד זה משמעותי 
לחיזוק האידאולוגיה האישית, המשפחתית והציבורית של הציונות הדתית, וחיזוק האמונה והעמידה 

בתהליך הגאולה שאנו עדים לו. 

בין הנושאים שיילמדו: שינויים חברתיים במדינת ישראל בעקבות העליות של יהודים מרחבי העולם, 
השלכות מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, תנועת “גוש אמונים” וההתיישבות ביש”ע, משברים 

בגאולה – טרור, פינוי יישובים, הסכמי שלום, ועוד.

שם הקורס: 

סוגיות אמוניות בחינוך
שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

מועד הקורס: סמסטר א, יום ג’, 15:20

תיאור הקורס: ניתן לבחון  את סוגיית החינוך בהיבטים רבים, אבל העיקר הוא המבט האמוני: חינוך מתוך 
נקודת יסוד שלאדם יש צלם אלוקים ונפש קדושה, שמגמת החינוך היא לפתחה וליצור אדם החי מכוח טבעו 
הפנימי. השאר אלו פרטים שיש לבחון מתוך עיקר העיקרים הזה. נלמד זאת יחד באמצעות סוגיות נבחרות. 
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שם הקורס: 

דגמי זוגיות בסיפורי האבות והאימהות
שם המרצה: טפת הלפרין 

מועד הקורס: סמסטר א, יום ג’, 15:20

תיאור הקורס: הקורס יעסוק באבות, ובעיקר באימהות, של עם ישראל  לפי חומש בראשית. נתחיל בעדה, בצילה  ובנעמה, 
דרך  עשרים הדורות עד שרי\שרה, רבקה, רחל ולאה. במקביל, נלמד על  בני זוגן, אבות האומה, והיחסים ביניהם, כדגמי חיים 
משמעותיים לנו. דרך סיפורי התורה ודרשות חז”ל הבנויות על הפסוקים נעסוק בהעמקת הדמויות )בעיקר הנשיות, המופיעות 
כמשניות בסיפור  עצמו(. נחדד את רצונם של אבותינו באישה אחת בלבד, כדגם האידאלי בתורה, ומדוע אצל אברהם ויעקב 
לא כך היה. נלמד להשוות  את הדמויות זו לזו, לאתר דגמים דומים,  ביטויים מנחים בעלי משמעות ועניין, ונעמוד על השונה 

ועל הייחודי בכל דמות.   

8

שם הקורס: 

שבת – מעין עולם הבא
)סדנה בשילוב תנועה. מספר משתתפות מוגבל(

שם המרצה: הרבנית שולמית להמן

מועד הקורס: סמסטר א, יום ג’, 16:50

תיאור הקורס: עברת בחייך כאלף סופי שבוע; יש לך אופציה לחוש מעין עולם הבא בכל שבת. את מבקרת בבית גנזיו פעם 
בשבוע! האם האופציות של היום האדיר הזה ממומשות? הקורס מזמין אותך לנשום, להיכנס למרחב שובת ונח, לחלום ביחד, 
בקבוצה קטנה, בתשומת הלב, בהיבט אישי, על ההזנות שמהויות השבת מזמנות לנו. מהו עונג שבת עבורי? לאיזו ברכה, כבוד 
וקדושה אני מצפה? מהו “חילול שבת” רגשי בשבילי? מהו “שולחן שבת” של משמעות? מהי אכילת מצווה של שבת ובמה שונה 

מאכילת ימות החול? מה הקשר עם ריבונו של עולם בתפילת שבת שאין בה בקשה? ועוד.  
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24-25

שם הקורס: 

התמודדות אמוניות עם אתגרי החיים
שם המרצה: הרב ד”ר אמיר משיח

מועד הקורס: סמסטר א’, יום ג’, 16:50

תיאור הקורס: החיים מזמנים לנו משברים. המציאות השבורה הזו מלווה את האדם, הכללי והפרטי, 
מרגע שעומד על דעתו. ברגע מקסים של נשיאת חן בעיני הקב”ה העז משה ושאל את אחת השאלות 
הנוקבות והמטרידות ביותר באנושות: “ריבונו של עולם, מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו, יש 
רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו?” או במילים אחרות: מדוע יש מציאות של רע בעולם? הרי הקב”ה הוא טוב, 
“טוב ה’ לכול”, לפיכך כיצד זה יש מציאות של רוע, רשע, סבל, אבל, כאב ודמעה? זוהי שאלה מכוננת 
המעסיקה את האנושות כולה, מיום שעמדה על דעתה, אולם תשובה ממצה ומניחה את הדעת קשה 
למצוא. בקורס נכיר גישות שונות של גדולי מחשבת ישראל במהלך הדורות, החל מימי התנ”ך, דרך 
חז”ל, ימי הביניים והעת החדשה, עד להוגים במאה העשרים. משנה תוקף קיבלה הסוגיה לאחר גילוי 

נוראות השואה ובמהלכה.
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שם הקורס: 

מהות ניבטת מגוף, נפש, רוח
)סדנה בשילוב תנועה. מספר משתתפות מוגבל(

שם המרצה: איילה טננבאום

מועד הקורס: סמסטר א, יום ג’, 16:50

תיאור הקורס: בקורס נלמד מתוך התבוננות, מקורות, שיח ותנועה על חיבורים בין הגוף, הנפש והרוח. הנושאים 
שבהם נעסוק: מודעות גופנית-נשית, הבנת סוד המחזוריות, מיניות האישה ובניית זוגיות מתוך ראיית הדומה 
והשונה. בקורס יינתנו בין השאר כלים לעבודה עם תלמידות בתחום המיניות וכן טעימה מדמיון מודרך ותנועה. 
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שם הקורס: 

סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב
שם המרצה: הרב ליאור אנגלמן 

מועד הקורס: סמסטר א, יום ג’, 16:50

:תיאור הקורס מסע אל נבכי הנפש שלנו בעזרת תורותיו העמוקות שהתגבשו למעשיות: “מעשה מחכם ותם”, “מעשה במרפ
גלית”, ועוד. מיועד למי שרוצה התבוננות והתחדשות.
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שם הקורס: 

תיקון המידות
הבסיס להצלחה )לימוד בית מדרשי(

שם המרצה: אלישב אביחיל

מועד הקורס: סמסטר א, יום ג’, 16:50

תיאור הקורס: נפש האדם הוא כוח פנימי של תנועת חיים. כוחות הנפש באים לידי ביטוי במידותיו של האדם. נערוך בירור על אודות 
מידות האדם והשפעתן על היחסים בינו ובין עצמו, למשפחתו, לחברה ולכלל עיסוקיו בחיים. הגר”א היה אומר שמטרת האדם בעולמו 

של הקב”ה היא לעבוד ולשכלל את מידותיו הטובות.

הלימוד ייעשה בחברותות בעזרת דפי מקורות עם שאלות נלוות  בנוגע למידות שונות. הלימוד יכלול ניתוח כל מידה שנעסוק בה, 
החל מהגדרתה ועד לדרכי קניינה. בתום הלימוד העצמי יוצע בירור משותף של הלומדות עם הרב אביחיל. בכוחו של הלימוד בדרך זו 
לחולל הכרה פנימית והזדהות אישית עם ערכי המידות הטובות, ומתוך כך התעוררות וחשק להתרגל ולהטביע את המידות הטובות, 

ובכך לבטא את הנפש הטובה שבנו. 
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26-27

שם הקורס: 

עבודת הזמן על פי פנימיות התורה
עם דגשים מעולם הזוגיות

שם המרצה: מירב שפירא

מועד הקורס: סמסטר ב, יום ג’, 13:50

תיאור הקורס: הסטודנטיות הלומדות בקורס תיחשפנה אל עולם התוכן הפנימי של לוח הזמן היהודי. 
הלימוד ילווה בעבודה אישית משמעותית בדגש על תובנות מעולם הזוגיות.

15

שם הקורס: 

חכמת לב
לטוות את עולמנו הפנימי )חלק ב(

שם המרצה: הרבנית יעל פוזן

מועד הקורס: סמסטר ב, יום ג’, 13:50

תיאור הקורס: בחלק זה של הקורס נמשיך לעסוק בעבודת הנפש גם בצד העיוני וגם בצד החוויתי-סדנאי 
בדגש על יכולות פנימיות של חיבור לאחר, שכלול ארגז כלים המכין לזוגיות ולמשפחתיות, לרבות יכולת 

בחירה, מתוך אמונה שכלים אלה יוסיפו ויעשירו אותנו גם כמחנכות משמעותיות.
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שם הקורס: 

“צנוע – רק לא מדי”
חינוך ועיסוק בסוגיות צנועות במרחב החינוכי )חלק ב( )פתוח לכלל הסטודנטיות(

שם המרצה: הרבנית ד”ר שולמית בן שעיה 

מועד הקורס: סמסטר ב, יום ג’, 13:50

תיאור הקורס: אחת ממשימות דורנו היא חינוך להתמודדות נכונה עם סוגיות צנועות: התייחסות לאתגר המיניות, המדיה, 
תהליכי ההתבגרות והמשיכה של בינו לבינה, הכנה לחיי אישות בעולם שבו המידע גלוי לעין כול, דימוי גוף ועוד. כל אלו מונחים 
לִפתחה של המחנכת ומהווים את אחד האתגרים החינוכיים המרכזיים עבורה. אנו מאמינים כי מחנכת המגיעה לכיתה לאחר 
תהליך משמעותי שעברה, יחד עם כלים לעבודה ושיח בנושא, תהווה בעז”ה כתובת משמעותית יותר עבור תלמידותיה ותסייע 
להן בגיבוש גישה נכונה לנושא מהותי זה. בקורס  נעבור תהליך של בירור עם עצמנו, היכן פוגשות אותנו הסוגיות הללו ונקנה 

בעז”ה כלים מעשיים לשיח ועבודה בכיתה.
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שם הקורס: 

יחד – לבנות ולהבנות
שם המרצה: הרבנית אתי אלסטר

מועד הקורס: סמסטר ב, יום ג’, 13:50

תיאור הקורס: הקורס יעסוק ביחס בין הצמיחה האישית מול העצמת בן הזוג ובניין היחד המשפחתי. 

שני הנושאים  המרכזיים בקורס: )א( מימוש עצמי מול נתינה, ויתור  ושלום בית; )ב( כיצד בונים יחד משפחתי כאשר כל אחד הוא 
אישיות מיוחדת ושונה.

מטרת הקורס לתת כלים להמשך תהליך בניין הזוגיות אחרי השלב של האהבה הראשונית ובניין האמון הבסיסי בין בני הזוג.
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28-29

שם הקורס: 

התפילה – עבודת הלב
שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

מועד הקורס: סמסטר ב, יום ג’, 15:20

תיאור הקורס:  “הנשמה היא תמיד מתפללת... מוציאה היא אל הפועל ואל האור, את הנכמס בתהומות 
הנשמה”. עולם הרגש מכוון, מתעלה ומתקדש באמצעות התפילה, ועל ידה האדם זוכה לרגשות נעלים 
בכל מהלכי חייו: האישיים, החברתיים והאלוקיים. נלמד מתוך כתבי הרב קוק, ספרי אמונה וחסידות – 
מבוא ויסודות, לצד ענפים מרכזיים, כגון יחס התפילה החיצונית לתפילת הנשמה, מבנה התפילה המקביל 

לארבעת כוחות הנפש, ועוד.   
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שם הקורס: 

“להבין את המחלוקות”
סוגיות משפחתיות בעין הסערה

שם המרצה: הרבנית ד”ר עדינה שטרנברג

מועד הקורס: סמסטר ב, יום ג’, 15:20

תיאור הקורס: בקורס זה נתחקה אחר סוגיות היסוד בזוגיות ובמשפחה )האם קידושין זו מצווה? מה כוללת 
הכתובה, ומדוע? מתי ניתן, צריך או כופים להתגרש? על מי מוטלת חובת מזונות הילדים? מה חשוב 
יותר – להתחתן או ללמוד תורה?, ועוד(, וננסה להבין מנין מגיעות המחלוקות, ומה התפיסה ההלכתית 
והמחשבתית בבסיס כל דעה. נלמד להעריך ולכבד את הדעות השונות, להבין מאין הן צומחות ואת 

משמעותן לימינו.
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שם הקורס: 

יחסים במשפחה בסיפורי התורה 
שם המרצה: טפת הלפרין

מועד הקורס: סמסטר ב, יום ג’, 15:20

:תיאור הקורס הקורס יעסוק  ביחסי אחים במשפחה המתוארים בחומש בראשית כבר משחר ההיסטוריה בין קין להבל,  ישמפ
עאל ליצחק, גירוש ישמעאל; נברר כיצד ייתכן שבן מגורש עשה תשובה, יחס יצחק ורבקה לתאומים שלהם, ומה היה בין עשו 
ליעקב בעניין נזיד העדשים. מדוע היה חשוב כל כך ליצחק לברך את עשו? נברר גם את מערכת היחסים שבין האחיות רחל 
ולאה – “נפתולי אל’” מצד אחד ושותפות עצומה ביניהן מצד שני. נברר את  יחס האחים לדינה ונעמוד על כמה היבטים ביחסי 
יוסף ואחיו. נלמד גם על יחסו של אברהם לאחיינו היתום – לוט, כיצד ייתכן שאיש החסד מציע להיפרד? נסיים בחומש שמות  

בתיקון הגדול ליחסי האחים במשפחה בעם, ישראל, במשה, אהרון ומרים, ועוד.

20

שם הקורס: 

למצוא את החתיכה החסרה
)לרווקות( 

שם המרצה: ד”ר ציפי ריין / הרבנית ד”ר לאה ויזל 

מועד הקורס: סמסטר ב, יום ג’, 16:50

תיאור הקורס: הקורס יעסוק בתהליך בחירת בן זוג. נדון בשאלות, כגון האם קיים בן זוג אחד המתאים עבורנו? היחס בין ביטחון 
להשתדלות, האם אני מוכנה להתחיל בחיפוש החתיכה החסרה? מה חשוב לבחון, ואיך ניתן לדעת שזו החתיכה החסרה שלי? 

נלמד וניצור ארגז כלים לעבודה על ביטחון עצמי ודימוי עצמי, להתייחסות להבדלים בין בני זוג, פתיחת הלב לזוגיות, ועוד.

הקורס  משלב לימוד עיוני-תורני מתוך מקורות היהדות וכן לימוד סדנאי-חווייתי. 
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30-31

22
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שם הקורס: 

עבודת המידות
שם המרצה: הרב אליעזר קשתיאל

מועד הקורס: סמסטר ב, יום ג’, 16:50

תיאור הקורס: השיעורים יעסקו במידות שונות; בקנאה, בתאווה ובכבוד המוציאים את האדם מן העולם 
כמידות בסיסיות, נקמה, צניעות ועוד. הקורס מיועד לכל המבקשת לימוד מעמיק בנושא המידות.

שם הקורס: 

החצי השני 
טהרה, קדושה ותקשורת זוגית )לנשואות(

שם המרצה: ד”ר ציפי ריין / הרבנית ד”ר לאה ויזל

מועד הקורס: סמסטר ב, יום ג’, 16:50

תיאור הקורס:הקורס מיועד לסטודנטיות המעוניינות להעמיק בנושאים של זוגיות וטהרה, להעשיר את הקשר 
הזוגי ולרכוש כלים חדשים להתפתחות אישית וזוגית. בקורס נשלב לימוד עיוני של העולם ההלכתי והרעיוני 
בנושא זוגיות וקדושה  עם סדנת זוגיות שתעסוק בבחירה מחודשת ותמידית בבן הזוג. נלמד וניצור ארגז 
כלים לניהול קונפליקטים, התמודדות עם משפחות המוצא השונות של בני זוג, ניהול משאבים, ניהול זוגיות, 

ועוד. ניגע בנושא האינטימיות הזוגית, נגלה את כוח הריפוי של הקשר הזוגי, ועוד. 
בקורס יובאו מקורות מעולם היהדות והפסיכולוגיה והוא יכיל גם עבודה חווייתית.



שם הקורס: 

אגדות חז”ל
עיונים בסוגיות של עבודת ה’, יחסי חברה ומשפחה

שם המרצה: הרב מתניה ידיד

מועד הקורס: סמסטר ב, יום ג’, 16:50

תיאור הקורס: נעיין במדרשי חז”ל העוסקים במגוון הקשרי החיים: במעגלים האישיים, החברתיים, המשפחתיים והכלליים.
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שם הקורס: 

סיפור חיים – סדנת כתיבת פרוזה
)מספר משתתפות מוגבל( 

שם המרצה: הרב ליאור אנגלמן 

מועד הקורס: סמסטר ב, יום ג’, 16:50

תיאור הקורס: בסדנה נלמד ונתרגל כתיבת סיפור, בניית דמויות, עלילה, יחסים בין דמויות. דרך כתיבת הסיפור תהיה לנו 
הזדמנות להציץ באופן אמיץ על חיינו, על הילדות, ההתבגרות, הזוגיות והקשרים שרקמנו עם האנשים סביבנו. ולכתוב את 

העולם כפי שהוא משתקף דרך המבט האישי שלנו.

הסדנה אינה טיפולית, אלא סדנה מקצועית בכתיבה ומיועדת למעוניינת ללמוד כתיבה.
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32-33

26

שם הקורס: 

סוגיות אמוניות במציאות מתפתחת
)לימוד בית מדרשי( 

שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

מועד הקורס: סמסטר ב, יום ג’, 16:50

תיאור הקורס: ריבונו של עולם נטע בידינו רצון ויכולת )מוסר וכישרון מדעי(. המדע המתפתח מאוד מציב 
אפשרויות חדשות רבות, שמעולם לא היו בנמצא )תעסוקה, לימודים, טכנולוגיה, הנדסה גנטית, ועוד(. המגמה 
היא שנשתמש בכל אלה לפי הרצון האידאלי, האלוקי, הטוב והישר.  הלימוד הוא לימוד בחברותות בעזרת 
שאלות הנחיה למעוניינות ואפשרות לבירור משותף עם הרב אביחיל. כך הלימוד יהווה מפגש עמוק ומברר, 
ובסופו סיכום משותף, לגיבוש ההבנות וליצירת מבט שלם. הלימוד יכלול לימוד מהמקורות הראשונים ועד 

לאחרונים, בדגש על הפן האמוני. 



“

“

“שתי לידות הן לאדם: אחת בעל כורחו ואחת 
מדעתו, אחת על ידי אחרים ואחת על ידי עצמו.

ראשונה לקתה בחבלי לידה, שניה נתברכה 
לשעתה,  מאורע  ראשונה  יצירה.  בחבלי 
שניה נמשכת כל ימי חייו של אדם. ראשונה 
לידת גוף, שניה כולה לידת נשמה. ראשונה: 
שניה   העולם.  לאויר  אימו  מבטן  יציאתו 
ומצוותיה” תורה  ידי  על  מהותו  התגלות 

הרב אלימלך בר שאול



מרכז "בשבילך”
תורה בשביל שלך
פותח בפנייך נתיבים לבניית עולמך הפנימי
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