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לאחדונ i1 i1וש  i1jJתוננית לימוךים
חךש i1מ  flעם  i1 SCEמנלל  i1 i1א jJךמית
ל  i1נךס i1סמי שמעון ו" בית מודי ." i1
 i1תוננית  i1תודנית  i1ייחוךית " -תודן"
אjJךמי  i1ו i1jJיל  "i1מציע i1לזוגות צעידים
שילוב של לימוךים א  jJךמיים ולימוךי
תוד  i1לצך עשיי  i1jJ i1ילתית •  i1לומךים
בתוננית יונו למגוון fli1בות נגון מלגi1
שנתית ,סיוע במעונות יום ,ליווי וסיוע
בjJלי  i1flבעיד ועוך • מ flדת  i1תוננית:
 i1פינת באד שבע למוjJך משינ i1עבוד
עשדות משפחות צעידות
ג.בי יוסף
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לימודים אקדמאיים הם לא תמיד
דבר פשוט ,במיוחד כאשר מדו-
בר בזוגות צעירים הטרודים בבניית
ביתם .בנוסף ,ישנם סטודנטים רבים
החפצים לשלב לימודי תורה לצד
עשייה קהילתית ,אך בשל עומס הלי-
מודים האקדמיים והעלות הכרוכה
בכך ,הדבר לא עולה בידם.בימים אלה
יוצאת לדרך תוכנית ייחודית לציבור
הדתי של  SCEהמכללה האקדמית
להנדסה סמי שמעון -המכללה האק-
דמית הגדולה בישראל ללימודי הנד-
סה ועמותת בית מוריה ,הפועלת בבאר
שבע מעל  17שנים .מטרת התוכנית
היא לאפשר לזוגות צעירים שילוב
של לימודים אקדמאיים ,לימודי תורה

ופעילות קהילתית בעיר .במסגרת
התוכנית ,הסטודנטים ישולבו במגוון
מחלקות הלימוד במכללת סמי שמעון
ובמקביל ילמדו בבית המדרש של בית
מוריה וישתלבו בפעילות קהילתית
מגוונת .במטרה להקל על הסטוד-
נטים בתוכנית ,יעשה מאמץ על ידי
המכללה לפרוס את הלימודים על פני
 3סמסטרים בשנה )לפחות בשנתיים
לתוכנית(.ההשתתפות
הראשונות
בתוכנית תקנה לסטודנטים מלגה
שנתית של לפחות  fill 4500ועוד מגוון
הטבות כגון :הכרה אקדמית בלימודי
בית המדרש ,סיוע בשכ"ל במעונות
היום וגני ילדים אותם מפעיל בית
מוריה וכן ליווי וסיוע בקליטה ובה-
תאקלמות בעיר .סטודנטים שישולבו
בתוכנית יוכלו לבחור את מסלול הלי-
מודים המתאים להם ממגוון המסלו-
לים המוצעים במכללה :הנדסת תו-
כנה ,הנדסה כימית ,הנדסת מכונות,
הנדסת בניין ,הנדסת תעשייה וניהול
והנדסת חשמל ואלקטרוניקה שמעיה
ברקוביץ ,מנכ"ל עמותת בית מוריה
מתייחס לפרוייקט החדש" :מאז הקמ-
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