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 מיזם כתיבה ע"ש אתאל ליפשיץ ע"ה

 

 

 

אתאל המדרשה , מוזמנות למיזם כתיבת עבודות ע"ש חברתנו  לקראת סיום שנת הלימודים, לומדות
 .מייסדת ומנהלת ספריית המדרשה  ליפשיץ ע"ה

ומאירת פנים לכל אדם הלכה אתאל חברתנו , אוהבת אדם וספר , למדנית , בעלת חסד בנגלה ובנסתר , 
 לעולמה באלול תשע"ו .)תמונתה מעוטרת בעבודת אמן תלויה בכניסה לספריה(

 לכבודה ולזכרה מקיימת המדרשה מידי שנה מיזם כתיבת עבודות בנושאים תורניים . 

 

 תרומת משפחת ליפשיץ היקרה .₪ ,  2000העבודות המצטיינות  תזכינה במלגה עד 

 

המדרשה , צעירות כוותיקות , מוזמנות להשתתף במפעל חשוב זה . הזדמנות נפלאה לצעירות חובשות ספסלי בית 

 בינינו להתנסות בכתיבה , ולותיקות יותר , להתקדם בה , לצד ליווי של אחד ממורי המדרש

 

 : באחד משני התחומים הבאים,  בתשפ"והשנה , 

 

 .כיבוד הוריםעיון הלכתי בסוגיית  –"כל ימי הייתי משמש את אבא"  .1

 

 .במשנת הוגה דעות מסויים , בחז"לי תשובה בתנ"ך ,/סיפור  -"השיבני" .2

 



 נושא העבודה  •

שני הנושאים שהוצעו הן כותרת כללית לתחומי הכתיבה . בתוכה יש כמובן לבחור נושא מדויק אותו 
יקבע  עם המנחה ובאישורו בפגישה  הנושא המדויקניתן להקיף או לפחות לבחון במסגרת עבודה זו . 
 לקראת הגשת העבודה .  שלב חובההראשונה או לאחריה . שלב זה , כמו אחרים הוא 

 המקורות 

מקורות ראשוניים , עדיף מתקופות שונות , וארבעה מאמרים . את מוזמנת  12העבודה תכלול לפחות 
וד ( . המקורות יוצגו הן בגוף העבודה , בהחלט להציג מקורות נוספים )ממקור אינטרנטי , אומנות , וע

רשימת המקורות תקבל את הן כרשימה ביבליוגרפית עפ"י הכללים המקובלים )תוכלי להיעזר בספרנית( .
  אישור המנחה .

 מהלך העבודה

העבודה תכלול הצגת מקורות וניתוחם בהתאם לנושא/המהלך/החוט ששוזר את הכתיבה. כמובן 
 תקת או סיכום מקורות קודמים , וכן הערות שוליים במידת הצורך. בכתיבה עצמאית , ולא בהע

 היקף העבודה

 12)ללא תוכן וביבליוגרפיה( בפונט  דוד בגודל  דפים מודפסים 12ל  10ינוע בין היקף העבודה 
 .1.5וברווח של 

 מנחה העבודה

את מוזמנת המדרשה תקשר בין הכותבת לבין מרצה מצוות המורים שילווה את הכתיבה . 
 באישור ראש המדרשה .בהחלט להציג מנחה אחר , מן המדרשה או מחוצה לה 

 בונוס

באחד הקורסים של סמסטר א' הגשת העבודה תעניק פטור מבחינה בקורס סמיסטריאלי , 
 באישור ראש המדרשה. , גתשפ"

 הזוכות 

כותבות העבודות שתזכינה במלגה תשתתפנה בטקס שייערך בשבוע האחרון של אלול , כשהן 
 מוזמנות להציג בקצרה את עבודתיהן ולשתף בחווית הכתיבה . 

     yosefa.german@biu.ac.il :במייל   15.6.2022 ב,תשפ"סיון להצטרף למיזם הכתיבה עד ט"ו  ניתן 

 .     8.8.2022,  בתשפ" מנחם אב י"א,לאחר אישור המנחה ,  תאריך הגשה סופי

ועמידה אישור הנושא ע"י מנחה מצוות המדרשה ועבודה בתיאום עמו , השתתפות בהדרכה , 
 בכל הכללים שיימסרו בפגישה הנן תנאי להגשת העבודות 

  asnatbs@gmail.com,  0584931379:  אסנת להוועצות

   ההגשה אינטרנטית

                                           ...תורהההנורא אתחיל לכתוב חידושים בפירוש ובשם האל הגדול הגבור 

                                ...  ד סתרי תורה.אשר חכמתי קטנה ודעתי קצרה כנג
 רמב"ן לתורהמתוך הקדמת ה   ....אבל מה אעשה ונפשי חשקה בתורה
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