האם מותר לפתוח את קבריהם של
ילדי תימן לצורך בדיקת דנ"א?
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בשבועות האחרונים הובא הנושא ע"י משפחות חטופי ילדי תימן להכרעה הלכתית בפני הגאון הגדול רבי יצחק רצאבי שליט"א פוסק עדת תימן
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להוקיע נגד השמש מוכרי נפשות" .יהודי תימן בדרך למחנה עדן

"לטובת החיים והמתים" .הגר"י רצאבי
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שואפים לעתיד כלכלי בטוח?
מתאים לכם להצליח?

לתפוס ת'זמן

חיוני!

בדקו עוד היום את התאמתכם
למכינה המקוצרת או לאחת מהמכינות
הנפתחות בקרוב במכללת מבחר,
והרוויחו זמן יקר בדרך לתואר!

במכינה
המקוצרת
זה

א
ם כב

ר
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תואר

אוניברסיטאי

י
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במבחר
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בקבלה ל ע

דה!
בו
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קמפוס קונקורד:
רח' יהושע בן נון  ,2ב"ב רח' בר-כוכבא  ,21ב"ב
www.mivchar.org.il
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במבחר עוזרים לכם
בדרך לתואר!
יותר קל להתייעץ

פגישות ייעוץ במגוון דרכים

יותר קל להתקדם

לנוחותכם ,מגוון אפשרויות
לפגישה עם יועצי הלימודים שלנו:

תואר...

ÆÇ°¸¿°

±±³§¦³«¥
«³«¥ ¤¥ ¢¥
²°©³±³
ª ¢² ³
¨¢¥ ¨¢« ±  ¢¤
«©¦¢°ª¢±ª¨¢¢
¦¢©±  ¦¢©²±
«±² ©¢¢ ¥
§²²  ¨¢ ±³
¨¢ ¯§ ¥¢¥
³± ¦²§  ³§¥
± §¤ ¨¢
© ±² ±
¦¢³§ ¦¢¢  ³¡¥
מכתבו של הגר"י רצאבי בסוגיא ¤¥ ¦ ¦³¥«³¥
¦« » ¥±²¢ ¥¤
 ¤©¥ ¦¢²¢± § ¨¢« ¦¢§¢¥«§ ¦©¢² ¦¢²°
¦¢ ³²©¢±¤§²§²©«¢°¥¦³¥
§©¥±²¢¢
¢±°³ ¢³¥²¥³ ²§³©¢³§§³«¤
 ¥²¢¢±²¦¢¢±²¯§¢¢²°³¦¢±¢°¢
¦¢±°¦¢¥¢¨¤¦±±¢©³°¢¥
¦¢±²¥±§¯§¢¢¦²

02

פגישה
טלפונית

פגישה
פגישה
טלפונית
פרונטלית

03
פגישה
פגישה
טלפונית
מקוונת

03-5726120

לתיאום
פגישה
צרו קשרm e e t @ m i v c h a r . o r g . i l :

מכינות מותאמות למקצוע
ומכינה מקוצרת למתאימים

יותר קל לממן

עזרה בקבלת מלגות קיום
וסיוע בשכר לימוד )לזכאים(

יותר קל להתמודד
ליווי ותמיכה אישית
עד לקבלת התואר!

זה כן משנה
באיזו מכללה!
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