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ית * מבנה התכנ
תכנית הלימוד מתקיימת במשך שנה:

סמסטר א': חשוון – אדר ב'
סמסטר ב': ניסן - אלול

התכנית תלווה אותך לאורך השנה,
בלימוד ובמפגשים, שימלאו אותך בכח

מול אתגרי היום יום

לל? * מה זה כו

לימוד עצמי  <
במהלך כל חודש את לומדת את החומר

של הפרק החודשי בחוברת הלימוד

שאלון חודשי < 
את עונה באזור האישי שלך

על שאלון אמריקאי קצר
העוסק בפרק החודשי 

מפגש לימוד < 
את משתתפת בכל סמסטר

במפגש לימוד אחד. או יותר לבחירתך

מבחן < 
את נבחנת בסיום הסמסטר

על חוברת הלימוד



* המלגה
תורה ומלגתה

בצידה!
הציון שלך נחלק ל-50 נקודות הנצברות

לך בשאלונים חודשיים ו-50 נקודות
במבחן הסיום.

סה"כ תוכלי להגיע בכל סמסטר ל100 נקודות.

מה זה אומר בשקלים? <

60 - 70  נק' = 250 ₪ לסמסטר
71 - 80  נק' =  500 ₪ לסמסטר
81 – 90 נק' = 600 ₪ לסמסטר

91 – 100 נק' = 700 ₪ לסמסטר

סה"כ ניתן להגיע בשנה ל1400 ₪
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ון חודשי * שאל
הדרך שלך

לצבור מחצית
מהניקוד עוד
לפני המבחן! 

איך זה עובד? <

את עונה מידי חודש באזור האישי שלך,
על שאלון קצר שמזכה אותך ב10 נקודות!

הניקוד נצבר במשך חמשת חודשי הלימוד
של הסמסטר ומתווסף לניקוד שאותו

תקבלי במבחן.

הלימוד וההשתדלות שלך לאורך 
השנה מתוגמלים ב-50 נקודות 

שאיתם את מתחילה את המבחן! 



ימוד * מפגשי ל
כחלק מהתכנית את זוכה להשתתף במפגשי לימוד עשירים 

ומגוונים שנבנו במיוחד כדי להעמיק את הלימוד שלך 
ולספק לך חוויה משמעותית שתאיר את השנה שלך!

במפגשי הלימוד נעמיק
את הלימוד בפרק החודשי

מפגש לימוד 1
תורה ומצוות )פרקים ד'-ה'(

מפגש לימוד 2
הבינוני )פרקים י"ב-ט"ו(

מפגש לימוד 3
השמחה )פרקים כ"ז-כ"ח(

מפגש לימוד 1
תכלית הבריאה )פרקים ל"ה-ל"ז( 

מפגש לימוד 2
יראת ה' )פרקים מ"א-מ"ג(

מפגש לימוד 3
אהבת ה' )פרקים מ"ג-מ"ו, מ"ט(
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בכל סמסטר
מתקיימים

3 מפגשי לימוד
עליך להשתתף

במפגש אחד

הגעת לכל שלושת מפגשי הלימוד 
במהלך הסמסטר? 

אנחנו מתגמלות את המתמידות!
10 נקודות יתווספו באופן אוטומטי 

לציון המבחן הסופי שלך!

וס! נ בו

כמו כן את מוזמנת לנצל את השתתפותך בתכנית ולהגיע ללא כל עלות – לכל מפגשי הלימוד!

המפגשים מועברים על ידי מרצים ומרצות מצוות התכנית וכן מרצים אורחים

* סמסטר א

* סמסטר ב



* מוקדים אזוריים
לא משנה היכן את 
לומדת – נגיע הכי 

קרוב אליך! 

מפגשי הלימוד מתקיימים במקביל
בארבעה מוקדים מרכזיים:

צפון – מרכז – ירושלים – דרום 

סה"כ במהלך השנה מתקיימים 
ברחבי הארץ למעלה מ-21 

מפגשי לימוד!
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צפון 
בית הסטודנט חב"ד בקמפוס

הנמל 57 חיפה
צמוד לתחנת הרכבת חיפה מרכז השמונה

מרכז
מדרשת בר אילן 

מדרשת אוניבסיטת בר אילן בניין 405
 רמת גן רח' מקס ואן וובר
כניסה משער 2 של הקמפוס

ירושלים
בית הארחה בית וגן 

הפסגה 8
תחנה אחרונה בציר הרכבת הקלה

דרום
מכללת אשקלון שלוחת חב"ד

רח' לכיש 13
מרחק הליכה ממסוף רמז



* לוח תאריכים
  מפגשים ומבחנים

צפון <
מפגש 2 - יום ד' | י"ח טבת 26.12.18 

מפגש 3 - יום ד' | י"ז שבט 28.1.19
מבחן מחצית א' - יום ג' | י"ט אדר ב' 26.3.19  

מפגש 1 - יום ד' | י' אייר 15.5.19
מפגש 2 - יום ד' | ט' סיון 12.6.19

מפגש 3 - יום ד' | י"ד תמוז 17.7.19 

ירושלים <
מפגש 2 - יום ה' | י"ט טבת 27.12.18 

מפגש 3 - יום ה' | י"ח שבט 24.1.19
מבחן מחצית א' - יום ה' | כ"א אדר ב' 28.3.19  

מפגש 1 - יום ה' | י"א אייר 16.5.19
מפגש 2 - יום ה' | י' סיון 13.6.19 

מפגש 3 - יום ה' | ח' תמוז 11.7.19

מרכז <
מפגש 2 - יום ה' | י"ב טבת 20.12.18 
מפגש 3 - יום ה' | י"א שבט 17.1.19

מבחן מחצית א' – יום ד' | כ' אדר ב' 27.3.19  
מפגש 1 - יום ג' | ט"ז אייר 21.5.19
מפגש 2 - יום ג' | ט"ו סיון 18.6.19

מפגש 3 - יום ה' | ט"ו תמוז 18.7.19

דרום <
מפגש 2 - יום ג' | י"ז טבת 25.12.18 
מפגש 3 - יום ג' | ט"ז שבט 22.1.19

מבחן מחצית א' - יום ג' | י"ט אדר ב' 26.3.19  
מפגש 1 - יום ג' | ט' אייר 14.5.19
מפגש 2 - יום ג' | ח' סיון 11.6.19 

מפגש 3 - יום ג' | י"ג תמוז 16.7.19
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מבחן סיום סמסטר ב' יתקיים יחד עם אירוע סיום השנה. פרטים מלאים יפורסמו במהלך השנה

מפגש פתיחה כלל ארצי:
י"ט כסלו, יום ג' - 27.11.18

בנייני האומה בירושלים >

ייתכנו מפגשים ומוקדי מבחן נוספים במוסדות בהם קבוצות גדולות
פרטים מלאים יפורסמו כחודש לפני המועד

מפגשי הלימוד יתקיימו בשעות הערב. פרטים מלאים לכל מפגש יישלחו במיילת
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ייתכנו שינויים, הרשימה המלאה מתעדכנת באתר

מוסד

מכללת אפרתה
מכון טל

מכללת אמונה
המכללה ירושלים )בית וגן(

קמפוס שטראוס
מכללת חמדת הדרום

מכללת אשקלון
מצפה רמון 

אוניברסיטת אריאל
מכללת אורות
מכללת הרצוג

אוניברסיטת בר אילן
הקמפוס החרדי קרית אונו

תלפיות
אוניברסיטת חיפה

שם נציגה

שני דוויק
מוריה גוטליב
רעיה איזנבך

ורדית בר
רינה בוסקילה

מעיין צוויג
טליה לדר

אמונה ניומן
עדי שריקר

אוריה אזולאי
תחיה שדה
נעמה הדר

הודיה כהן צמח
שיראל טיבר

מורן פינטו

נייד

052-851-0208
052-775-1790
053-820-7049
052-755-1818
054-853-7273
052-798-5714
058-792-1653
052-756-0197
052-677-0965
058-535-7978
052-314-6571
054-233-9003
050-359-5360
058-578-9766
054-532-5811

ציגות התכנית * נ



תכנית מבוססת על ספר התניא, חיבורו המפורסם של רבי שניאור זלמן מליאדיה
מספרי היסוד של תנועת החסידות שנכתב לפני כ-250 שנה.
    תכנית הלימוד נוגעת בנקודות השייכות לנפש של כל אחת.

יך: ינותי יצירת קשר עם משרדי מעי

Maynotaich@gmail.com
מענה טלפוני בימים א' – ה' בשעות 9:30 – 14:30

072-279-2077

תשרי, חשוון
הצטרפות לתכנית

כסלו,  טבת, 
שבט, אדר א' 

חודשי לימוד 
ומפגשים

אדר ב'
מבחן סיום חלק א'

ניסן, אייר, סיון, 
תמוז, אב

חודשי לימוד 
ומפגשים

אלול
מבחן סיום חלק ב'

התכנית הינה חד שנתית* לו"ז שנתי
זוהי הזדמנות חד פעמית עבורך!

הרישום לשנת תשע"ט מזכה אותך באפשרות 
להשתתף בכל המפגשים, האירועים והמבחנים

שיתקיימו במסגרת התכנית במהלך שנה זו

באתר מעיינותייך
עולם של תוכן ברוח החסידות

קטעי ווידאו הרצאות והתוועדויות, 
ניוזלטר למועדי השנה ועוד

האזור האישי שלך באתר כולל:

* הודעות ועדכוני מערכת
* פרטייך האישיים

* שאלון חודשי 
* מפגשי לימוד – רישום למפגש

   והיסטוריית נוכחות
* מבחנים – רישום למוקד מבחן

   והיסטוריית מבחנים

שם משתמש: כתובת מייל מלאה
סיסמה: מספר ת.ז.

www.maynotaich.org.il


