תכנית קרן אריאל להכשרת יועצות הלכה
פירוט תוכנית הלימודים והדרישות
למחזור יג :תשפ"ב – תשפ"ג
הקדמה:
ב משך השנים הגיעו אלינו פניות רבות מצד נשים הגרות במרחק מקמפוס המדרשה בירושלים ,ואשר חשקה נפשן בתורה,
ובמיוחד לשרת את נשות ישראל בתפקיד יועצת הלכה .הלב נכמר מכך שבשל המרחק נמנע מהן להשתלם בתוכנית ,ולכן
החלטנו לקיים מתכונת ניסיונית של למידה מרחוק תוך הגעה למדרשה אחת לשבועיים.
אחרי מחזור אחד של שנתיים בו פעלה התוכנית בהצלחה ,כולל בתקופת הקורונה ,אנחנו נערכים להמשך מתכונת זו גם
במחזור הבא .ההגעה למדרשה אחת לשבועיים מותנית כמובן ביציאה בע"ה מתנאי הקורונה .מומלץ למי שמבקשת ללמוד
אצלנו וגרה רחוק לפנות כעת ,כי איננו מתחייבים להמשיך בלמידה מרחוק במחזורים הבאים.

מבנה התוכנית:
התוכנית נמשכת שנתיים וכוללת ימי לימוד בהלכה (ימים שני ורביעי משעה  03:30ועד  )10:00ובנוסף הרצאות השלמה
בנושאים רפואיים שונים ,וכן מבחנים קבועים לאורך שנתיים ,ומבחן מקיף בסוף התכנית .היקף הלימוד הוא כ 20-ש"ש למשך
שנתיים ,ותוספת שעות הכנה וחזרה לפי הנדרש.
לאחר המבחן ההלכתי הסופי מתקיימת תקופת סטאג' כיועצת הלכה .הסטאז' כולל סימולציות ואימון קבוצתי ואישי במענה
הלכתי לנשים (הסטאז' לוקח כמה שעות בשבוע ,בזמנים גמישים ,למשך מספר חודשים).
הלימוד ההלכתי יתנהל כדלהלן:
לימוד מהבית בימי שני ורביעי משעה  03:30ועד  .10:00יום הלימוד יכלול שיעור מפי הרב יעקב ורהפטיג ,שיעור מפי הרבנית
נועה לאו ,ולימוד בחברותות .השיעורים יועברו דרך תוכנת זּום ( ) zoomבמחשב ,כאשר כל לומדת 'תשב' סביב שולחן וירטואלי
אשר יופיע על מסך המחשב שלה ,יחד עם מעביר/ת השיעור .נשתדל ליצור חברותות באותו אזור מגורים ,בהתאם למתקבלות
לתכנית ,וגם לימוד זה יתרחש בשעות התכנית ,כאשר המחשב פתוח לאינטראקציה ולהתכנסות ב'כיתה' לפי הצורך .באם לא
תימצא חברותא באזור המגורים ,הלימוד בחברותא יתרחש אף הוא בזּום (בחלוקה לחדרים).
כל שבוע שני יהיה יום לימוד בקמפוס בירושלים (ביום שני או רביעי) בכפוף לתנאי משרד הבריאות .דהיינו  0ימים בחודש
(בממוצע) בביתך ,ויומיים לחודש במדרשה( .יום נוסף בחודש בקמפוס יוקדש להרצאות ההשלמה ,כפי שכתוב להלן).
היום במדרשה יכלול שיעורים של הרב ורהפטיג והרבנית נועה ויוקדש בו גם זמן לחברותות ,כדי לבסס את ההיכרות האישית
בין הלומדות ,וגיבוש הקבוצה .בנוסף – הניסיון מלמד ש כל משתתפת בתוכנית צריכה לשריין לעצמה עוד כ 5-3 -ש"ש "צפות",
לצורך עמידה בקצב התוכנית ,השלמות וחזרה למבחן.
שיעורי ההשלמה (ברפואה ,פסיכולוגיה ,מיניות וכו'):
שיעורי ההשלמה הרפואיים יתקיימו ביום נוסף בחודש במדרשת נשמת (שני או רביעי) ,ובנוסף בימי עיון תקופתיים מרוכזים
בירושלים .חלק מהשיעורים יתקיימו גם בזום.
מבחנים:
כפי שהיה גם בעבר ,התוכנית כוללת מבחנים במהלך הלימוד ,בערך אחת לחודש .המבחנים הסדירים הם בכתב (כולל תרגיל
מעשי המלווה כל מבחן) ,ומבחן גדול ומקיף בע"פ בסוף התכנית  ,ע"י רבנים פוסקים חשובים .כמו כן מתקיימים מספר מבחנים
על הנושאים הרפואיים.

התמחות (סטאז'):
לאחר סיום המבחן ההלכתי הסופי ,מתחילה תקופת התמחות (סטאז') של מספר חודשים .ההתמחות מהווה שלב הכרחי
לקראת ההסמכה כיועצת הלכה .ההתמחות לוקחת כמה שעות בשבוע ,בזמנים גמישים.

מלגת לימוד וקידום:
הלימוד ממולג באופן מלא ע"י המדרשה ,וכל לומדת
מקבלת בנוסף גם מלגת קיום .הלומדת מתחייבת לעמוד
בדרישות התכנית עד לסיום מוצלח בתור 'יועצת הלכה'.

תנאי הקבלה:
אנו מחפשים נשים יר"ש עם מחויבות מלאה להלכה ,בעלות
יכולת לימודית עצמאית בגמרא יחד עם שמחת חיים ורצון
לתרום לעם ישראל.

