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היום, כבר אין ספק ששירות צבאי במסגרת העתודה הוא תרומה 
גדולה וחשובה. המלחמה המודרנית , שעוברת לשדה הטכנולוגי 
אנשים  מנגד,  למהנדסים.אך  רב  וביקוש  צורך  בצבא  יוצרת 
צעירים לא ממהרים להתחייב לטווח ארוך. בעוד על כל מקום 
פחות  יש  בעתודה  מקום  כל  על  מתמודדים,  ששה  יש  בגולני 
תמורה  גם  ישנה  העתודה  בתכנית  ללומדים  אחד.  ממתמודד 

הם  האישי,  במובן 
במסלול  נמצאים 
ויוצאים  מסודר 
וניסיון  תואר  עם 
וסיפוק  משמעותי 

רב.

רואים  לב,  במכון 
שנות  ארבע  את 
לתואר  הלימודים 
מאוד  כחשובות 
האישיות.  לבניין 
זמיר,  ינון  הרב 
המדרש  בבית  ר”מ 
לב,  מכון  של 
מקרוב  מכיר 
הסטודנטים  את 
שהם  הדרך  ואת 
"ישנם  עוברים. 
תלמידים  הרבה 
אם  שמתלבטים 

שבית  ומגלים  לב  מכון  את  לבדוק  באים  הם  לישיבה,  ללכת 
המדרש של מכון לב הוא ממש ישיבה. אמנם, יש רק סדר אחד 
והוא  ופריו  הזמן  גרעין  שזהו  היא  התחושה  אך  שלשה,  ולא 
מספק מזון רוחני לכל היום. עם  זאת, לעתודאי במכון יש נחת 
מסוים שאין לבן ישיבה מאחר והוא כבר עוסק בישוב העולם, 
ישיבה לעומת זה היא בועה, לא החיים האמתיים. בחורי ישיבה 
שאנחנו  מה  עוברים  לחיים  להתכונן  שמתחילים  ה'  בשיעור 

מתחילים כבר בשיעור א'". 

מגוון.  מאוד  רקע  עם  סטודנטים  מגיעים  לב,  במכון  לעתודה 
בוגרי תיכונים, ישיבות תיכוניות, מכינות וגם כאלה אחרי שנה 
או שנתיים בישיבות גבוהות, וכולם מוצאים את מקומם בבית 
המדרש. מכון לב מציע מסגרת ישיבתית ללימוד תורה לא רק 
בעיון, אלא לימוד גמרא, הלכה, אמונה, מוסר ואגדה תוך פיתוח 

ובניין האישיות.

מתוך ראיית החשיבות של שנים האלה, משקיע מכון לב הרבה 
מלווה  מדריך  ישנו  שנה  לכל  בעתודאים.  ומשאבים  חשיבה 
יש  "לסטודנטים  ואישיים.  אקדמיים  בנושאים  ומייעץ  שמסיע 
קשר אישי  לר"מ שזמין וקשוב לכל עניין,  ושחשובה לו ההצלחה 
האקדמית, הר"מ הוא כתובת לא רק לנושאי בית המדרש. ישנן 
מוסד  לי  תראה  הלימודים,  למסגרת  מחוץ  גם  פעילויות  הרבה 
חגים  לפני  פעילויות  סיורים,  טיולים,  ומממן  שיוזם  אקדמי 

מהתהליך  נפרד  בלתי  חלק  בזה  רואים  אנחנו  והתנדבויות. 
יהיו  שהסטודנטים  לנו  חשוב  במכון.  בשנותיו  עובר  שעתודאי 
ובלימודיו  בפיתוח אישיותו  יותר  יצליח  שמח  תלמיד  שמחים, 

האקדמיים” אומר הרב זמיר.

משמעותית  תרומה  לב  במכון  האקדמית  העתודה  “לתכנית 
“במהלך  גלבוע.  במיל  אל”מ  מוסיף  הביטחון”.  למערכת  ביותר 
השנים, בוגרי המכון הגיעו לעמדות מפתח ודרגות בכירות בכל 
פרויקטי המחקר המרכזיים והמשמעותיים ביותר של משהב”ט. 
יחידות  בכל  מבוקשים  לב  מכון  של  העתודה  תוכנית  בוגרי 

הפיתוח של צה”ל”.

 44 לב  במכון  לימודיהם  של  האחרון  לפרק  נכנסו  אלה  בימים 
להתכונן  ומתחילים  הגמר  פרויקט  על  שעובדים  עתודאים, 
לגיוסם לצה”ל. דוד, סטודנט מצטיין בשנה ד’ במחלקה להנדסת 
היה  שלא  ומרתקת  מאתגרת  תקופה  על  מספר  אלקטרוניקה 
מוצא בשום מקום אחר: “יש כאן סגל מיוחד, שעזר לנו מאוד 
אליהם.  שפנינו  אחר  עניין  ובכל  לצבא  הראיונות  לקראת 
עם  יחד  הוראה  תעודת   - ייחודיות  אפשרויות  יש  לב  במכון 
לגמולי  בצה”ל  ומוכרת  תואר  ככפל  שנחשבת  ההנדסה  לימודי 
השתלמות. יש הרבה אפשרויות למלגות- מלגות המכון, מלגות 
מחקר, הצטיינות של מועדון המאה של צה”ל, עתידים ומלגת 
הוא  לב,  במכון  רק  יש  שבוודאות  מיוחד  משהו  מדרש.  בית 
לאקדמיה  מהתיכון  המעבר  האיכותיות.  העתודאים  קבוצות 
הר”מים.  עם  בקבוצה  יחד  לומדים  חלק,  יותר  הרבה  לב  במכון 
במהלך  לב.  במכון  מיוחדת  חוויה  ישנה  חברתית  מבחינה  גם 
שנות הלימודים התקדמתי באגודת הסטודנטים ועמדתי בראש 
פעלנו  הרכזים  עם  יחד  במהלכן  כשנתיים  אקדמיה  מחלקת 
זכויות  אקדמיה,  מנושאי  החל  תחום  בכל  הסטודנטים  למען 
שיעורים  מאגר  לבניית  ועד  מילואים  משרתי  הסטודנטים 
המון  עושה  לב  במכון  הסטודנטים  אגודת  בווידאו.  מצולמים 

ומחיה את הקמפוס”.

במסגרת פרויקט הגמר שהחל יחד עם משטרת ישראל, מפתח 
דוד יחד עם 3 סטודנטים נוספים, כולם במסלול העתודה, מכ”מ 
באיתור  לסייע  ועתיד  בטון,  לקירות  מתחת  אדם  בני  שמגלה 

ניצולים תחת הריסות בטון.

העתודה האקדמית של מכון לב מציעה מספר מסלולים לתואר 
ביותר  והמתקדמים  המעניינים  בתחומים  במדעים  בוגר   ,B.Sc
אלקטרוניקה,  הנדסת  אלקטרו-אופטיקה,  הנדסת  בשוק- 
מערכות  הנדסת  תוכנה,  הנדסת  וניהול,  תעשייה  הנדסת 

תקשורת ומדעי המחשב.

מבין המועמדים נבחרים על ידי צה"ל ועל ידי בית הספר הגבוה 
ועל סמך  לטכנולוגיה בירושלים- מכון לב, על פי צורכי הצבא 
המתקבלים  תלמידים  לעת.  מעת  קובע  שהוא  קריטריונים 
לעתודה מגויסים לצה"ל ושירותם נדחה עד לסיום לימודיהם. 
צה”ל מעניק ללומדים במסלול העתודה האקדמית מענק כספי 
בגובה שכר לימוד בכל שנת לימודים, במשך השנים המאושרות 

להשלמת התואר. 

עתודה במכון לב
"תכנית העתודה במכון לב היא שילוב יוצא דופן בין לימודים 
אקדמיים ותורניים ברמה גבוה, פעילות חברתית מגבשת, 
משמעותית  תרומה  עם  צבאי  ושירות  האישיות  פיתוח 
לבטחון המדינה" אומר מנכ"ל בית הספר הגבוה לטכנולוגיה 
בירושלים, אל"מ במיל' שי גלבוע, בוגר תכנית העתודה של 

מכון לב.

 יום שיא חוויתי בנושא ירושלים
 התקיים בשבוע האחרון בבית הספר

"מורשת זבולון" בגבעת שמואל.
במכללה  היסודי  המסלול  מן  סטודנטיות  הובילו   השיא  יום   את 
האקדמית לחינוך תלפיות בחולון,  בהנחיית ד"ר רחלי הולצבלט, ראש 
ואוריינות. תלמידי  וחמדה לנקרי מדריכה לספרות  המסלול היסודי 
ירושלים  שונים:  מהיבטים  ירושלים  על  מלימוד   נהנו  א'-ד'  כיתות  
במקרא, בהיסטוריה, בשירה, שכונות בעיר, אתרים חשובים, אישים 

בולטים ועוד.

נלמדו  ובמהלכו  ומפעיל  חוויתי  אינטראקטיבי  היה  הלימוד  אופן 
תיאטרון  סדנאות,  המחשב,  שילוב  משחקים,  באמצעים  התכנים 

אומנות בדגש על פיתוח מיומנויות אורייניות.

רבת  המוצלחת  לשותפות  רבות  מיני  אחת  דוגמא  הינה  זו  פעילות 
בגבעת  הספר  בתי  ובין  היסודי  במסלול  הסטודנטיות  בין  השנים 
שמואל. מנהלת בית הספר רחל שמוקלר ציינה את שביעות רצונה 
ללמידה  וחוויה ותרמה   ידע  ששילבה  הסטודנטיות  מפעילות 

משמעותית אצל התלמידים.

על  "למדתי  שחוותה:   הלמידה  את  לתאר  הטיבה  ג'  מכיתה  ניצן 
יותר טוב את  זוכרת  אני  ועכשיו  כיף...   לי  והיה  בירושלים  מקומות 

מה שלמדתי."

פתיחת סמסטר חווייתית-במסלול לבית הספר 
 היסודי במכללה האקדמית לחינוך

"תלפיות" בחולון. 
המסלול היסודי במכללת תלפיות פתח את הסמסטר השני ללימודים 
ביום עיון חוויתי בבית התפוצות שעסק בנושא העם היהודי- שייכות 
וזהות. יום העיון יועד לכל הסטודנטיות  במסלול, הלומדות במגוון 
ההתמחויות: תנ“ך, מדעים, מתמטיקה, ספרות ואנגלית. לדברי ד“ר 
בראש  הייתה  זה  בנושא  “הבחירה  המסלול,  ראש  הולצבלט,  רחלי 
ובראשונה במטרה לבסס ולחזק את תפיסת התפקיד של סטודנטיות  
משמעותית,  כדמות  היסודי,  הספר  בבית  להוראה   המיועדות 
המשפיעה על חינוך ועיצוב  אישיות התלמיד. ביסוסה של שייכות 
עוסקת  בהם  החשובים  מהתכנים  אחד  הינה  היהודי  לעם  עמוקה 
מערכת החינוך ויום זה העניק לסטודנטיות במסלול כלים חינוכיים 
יום העיון  זו  בקרב תלמידים צעירים“.  לחיזוק  תחושה  ויישומיים 
ניפתח בהרצאה ודיון פורה בנושא “שייכות“ לעם היהודי מהי? וכיצד 

ניתן לטפחה בקרב תלמידים. המיועדים לתלמידים צעירים. 

בנימין בהגון ראש המכללה ציין כי “המכללה מייחסת חשיבות רבה 
מחנכת  כי  אמונה  מתוך  הסטודנטיות,   של  הערכים  עולם  לפיתוח 
בבית ספר יסודי הינה בעלת יכולת השפעה על עולמו הערכי הרוחני 
חלק   הינה  זו  מעין  כיתתית  חוץ  פעילות  התלמידים.  של  והלימודי 
מארגז הכלים העשיר איתו תצא הבוגרת לשליחות החינוכית שלה“. 

ירושלים שלי
המסלול היסודי במכללת תלפיות בשותפות עם בית הספר "מורשת זבולון"

יטבתה 7, חולון.

עד ₪16,000
בעסק משלך! 
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