
 

  
 

 
 

 אנו מברכים אותך על הצטרפותך למדרשה ומאחלים לך הצלחה רבה, להלן 
 מספר הנחיות לקראת הרישום:

 
תלמידות המדרשה הלומדות באוניברסיטה בכל אחת מהמחלקות )למעט  . א

קורסים במשך לימודיהן  14 לפחותללמוד במדרשה  חייבות( להלןהמפורטות 

  באוניברסיטה.

 
הלומדות ואילך משנת תשע"ב  ו לימודיהןהחלשמידות תלחרף האמור לעיל 

ובי"ס להנדסה חייבות  , מדעי המחבפקולטה למדעי החיים, מדעים מדויקים

 .בלבד קורסים שנתיים 10ללמוד במדרשה 

תלמידות הלומדות במחלקה לתושבע"פ ובפקולטה למשפטים חייבות ללמוד 

 קורסים שנתיים.  6במדרשה 

 שנתיים. קורסים 10לתנ"ך חייבות ללמוד במדרשה  תלמידות הלומדות במחלקה

תלמידות הלומדות במחלקות לתולדות ישראל, לימודי א"י, יהדות המזרח, 

 שנתיים. קורסים 12אמנות יהודית ופילוסופיה יהודית חייבות ללמוד במדרשה 

 
שנות הלימודים במדרשה על התלמידות ללמוד לפחות: שני קורסים  במשך. ב

והלכה, שני קורסים במחשבה. יתרת  פקורסים בתושבע" , שלושהך"בתנ

 לבחירתה של התלמידה. נתונההקורסים 

 
 
 .פטורות ממבחן מושגי יסוד ביהדות תכנית מלאהתלמידות הלומדות במדרשה  . ג

 

ש"ש(  10לימוד חמישה קורסים שנתיים במדרשה ) –פטור מקורסים כלליים   .ד

 ני קורסים כלליים יינתן למי שתלמדמקנה פטור מקורס כללי אחד, פטור מש

  ש"ש(. 20קורסים שנתיים ומעלה ) 10 במדרשה

 
 את מכסת השעות  להשלים הפטורות מחלק מלימודי היסוד חייבות תלמידות

  .התוארהנדרשת לקבלת 
 
 

  הם אינם חזרה, ישנם קורסים בעלי שם זהה המתקיימים בסמסטר א' וב' , 
 הם קורסים שונים וניתן להשתתף בשניהם. שימו לב שמספר הקורס שונה. 



 
 תכנית מתיבתא

 
 עליך להרשם לפי הפרוט הבא:

 
 :(ש"ש  4)  שיעור +סדר יחידות של 9קיימות  .א
 
 תושב"ע –14:00-17:30' בין השעות איום  .1

 תנ"ך – 8:15-11:30' בין השעות ביום  .2

 א למתחילות ומתקדמותגמר  – 12:00-15:30' בין השעות ביום  .3

 הלכה – 10:00-13:30יום ג' בין  .4

 תנ"ך – 16:00-19:30יום ג' בין  .5

 מחשבה – 12:00-15:30יום ד' בין  .6

 אגדה – 8:15-11:30יום ה' בין  .7

 תנ"ך – 12:00-15:30יום ה' בין  .8
 
 

 
 ש"ש( 8)סה"כ סדרים  2שיעורים ו 2 - מהיחידות הנ"ל  שתייםלהרשם ל חובה

 

קורס שנתי או  1עליך לקחת  חובה –ול של "בית מדרש" מתוך האשכ בנוסף .ב
 ש"ש( 2קורסים סמסטריאליים )סה"כ  2

 להרשם לסמנריון המתיבתא חובה .ג
 

 :עליך לבחור  –מתוך האשכול של "קורסים מהתכנית הרגילה" . ג
 

 ( בכל  סמסטרקורסים  5ש"ש נוספות. ) 10ש"ש:  20במסלול של 
 

 קורסים בכל סמסטר(  3ת. )ש"ש נוספו 6ש"ש:  16במסלול של 
 

 קורסים בכל סמסטר( 2ש"ש נוספות. ) 4ש"ש:  14במסלול של 
 

 למזכירות המדרשה, נשמח לעזור לך. פניונתקלת בבעיה ברישום,  במידה


