בס"ד

אולפנת הגולן קצרין
רח' איה  ,6קצרין | טלפון | 04-6193807 :פקס | 04-6193811 :דוא"לulpenagolan@gmail.com :
______________________________________________________________________________________

ח' אב תשע"ח
הורים יקרים שלום וברכה,
עומדים אנו בפתחה של שנה חדשה ומתרגשים לקראת הבאות .סיימנו שנה ברוכה ,שנה עם הרבה
עשייה חברתית ,שנה של מעורבות קהילתית והתנדבות ,לימודי קודש וחול ,התקדמות אישית ,יצירת
חברויות מעמיקות ,שיחות אישיות עם דמויות משמעותיות ,ליווי בצמתים משמעותיים וגם עם הרבה
הנאה.
נפגשנו השבוע כשמונים הורים לתלמידות ט'-י' ואנשי צוות למפגש עדכון חשוב ומשמעותי לקראת
השנה החדשה באולפנה .נפגשנו לשוחח על חינוך ,יצירתיות וחדוות למידה.
פתחתי במשנה הראשונה במסכת אבות-

משה קיבל תורה מסיני ,ומסרה ליהושע ,ויהושע לזקנים ,וזקנים לנביאים ,ונביאים
מסרוה לאנשי כנסת הגדולה .והן אמרו שלושה דברים :היו מתונים בדין ,והעמידו
תלמידים הרבה ,ועשו סייג לתורה( .אבות ,א' ,א').
הכל פה מתחיל מהתורה ,מהקודש  -ונמשך אל החול .היום באולפנה מתחיל בתפילה משותפת ,שיעורי
הקודש פותחים את היום ,כל הלמידה נגזרת מערכים והצוות משדר שאיפה לגודל .החינוך לאמונת
חכמים ,לכבוד הדדי ,לעזרה הדדית.
"הם אמרו שלושה דברים ..העמידו תלמידים הרבה" -משמע ,שיש ללמד תורה את החפץ בכך,
כשהמטרה היא להקנות בסיס שאפשר להתקדם ממנו הלאה ,להקנות הרגלים וכלים על מנת
שהתלמיד יוכל לעמוד בעצמו .איך מעמידים תלמידים? איך גורמים להם להיות לומדים עצמאיים?
איך מפחיתים את התלות במורה? איך יוצרים "למידה שנשארת" לעומת "למידה שנגמרת" ? איך
יוצרים חווית למידה?
אע"פ שבשלוש השנים האחרונות הגיעו בוגרות האולפנה ל 100%-הצלחה בבגרות ,ויכולנו לכאורה
לשקוט על השמרים ,זיהינו שלא תמיד הבנות שמחות ללמוד ,לא תמיד אנו רואים בנות סקרניות
ללמוד ,ואנו חשים שהבנות לא מקבלות מספיק מיומנויות למידה ככלים לחיים .החלטנו כצוות לצאת
למסע מעמיק של למידה ,שמטרותיו הן:
.1
.2

.3

.4

ליצור מצב שהלמידה באולפנה תהיה יותר פעילה ,והתלמידות יהיו בה יותר אקטיביות.
ליצור תהליך שיאפשר הקנייה של יותר מיומנויות למידה וכישורי לומדת המותאמים גם
למאה העשרים ואחת( .יכולת עבודה בצוות ,יכולת חקר -מציאת ידע ללא תלות ,יכולת ביטוי
בע"פ ובכתב וכו') .כישורים ומיומנויות שהם גם ערכים.
לייצ ר מצב שבו מתקיים יחס קטן יותר בין מורה לתלמידה ,גם בשיעורים שאינם הקבצות,
ובכך להתמודד עם אתגר הלמידה הדיפרנציאלית ,לחזק את הקשר אישי ולהגדיל את היכולת
לעקוב אחר מצב הלמידה של כל אחת ואחת.
אפשרויות בחירה בדרך הלמידה ,בסגנון וברמה ובכך לאפשר לבנות לגדול.
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כדי שהתהליך יתרחש באופן מיטבי ,צוות האולפנה שהה בשנתיים האחרונות בחשיבה מתמדת על
דרכי ההתפתחות הפדגוגית .אנו מאמינים שאפשר אחרת .ברור לנו שתהליך למידה יכול להיות
משמעותי ובונה ,ברור לנו שהילדים והילדות סקרניים מטבעם ,רוצים לשאול המון שאלות ,ליצור,
ולפעול ,ולהמציא המצאות ,ולשתף ,ולהתרגש ,ולדעת...
בשנה שעברה עסקנו יותר בכלי הוראה מתחדשים ,והוכנסו כמה "פיילוטים" לשדה הלמידה .כך יכולנו
לפגוש בשנה שעברה תלמידות י"א שבחרו את מסלול הלמידה שלהן בתנ"ך ואת סגנון המורה המלמד.
ניתנה בחירה בין לימוד תבניתי יותר המוכוון בגרות לבין למידת התנ"ך לשמה .מובן ששתי הקבוצות
נבחנו בבחינת הבגרות בהצלחה ,אך עצם הבחירה במסלול הלימוד העצים את האחריות שהבנות לקחו
על לימודיהן ,את ההנעה ואת ההנאה מהלימוד.
גם תלמידות כיתה י' התנסו בשנה שעברה בלמידת היסטוריה בדרך אחרת" -תכנית באר" -תכנית
חדשנית של משרד החינוך ,המבוססת על שיעורים מתוקשבים ,על עבודה עצמית ועל למידת עמיתים.
תלמידות אלה לא ייגשו לבחינה חיצונית בהסטוריה בכיתה י"א ,אלא ייצרו תלקיט עבודות ,שיהווה
את ציון הבגרות שלהן.
ניתן לראות גם בלמידה המתקיימת באולפנה במסגרת בית המדרש את חוויית הלמידה במרחב אחד,
רב גילאיות ,למידה עצמית ושיתופית ,יוזמה והרבה ברק בעיניים.
יצאנו כצוות למסע של "צא ולמד" להבנת העקרונות של למידה פעילה .פנינו לגורמים המקצועיים
ביותר בתחום שיסייעו לנו שהתהליך יקרה  -המועצות מלוות אותנו בכל התהליכים ,הצוותים מקבלים
ליווי והשתלמות ע"י מכללת "אוהלו" .מרים גולן  ,תושבת רמת מגשימים ,המתמחה בפדגוגיה
מתחדשת ,תלווה את צוותי האולפנה בכל התהליך מטעם המכללה .מרים תנחה ,תצפה בשיעורים
ותיתן למורים משוב .גם צוות ממכון "שמיר" למחקר בהובלת ד"ר עירית ששון יעקבו אחר הלמידה
ויעסקו בהערכה ובמדידת תהליכי הלמידה והאקלים הבית ספרי.
כדי שהגבולות הפיזיים לא יגבילו את היצירתיות שלנו (והשמים יהיו הגבול )..החלטנו לא לחסוך
ולאפשר פריצה של מרחב בכיתות ט' -י' ,פתיחת קיר והצבת מחיצה בין הכיתות וניהול שיעור באופן
אחר .המטרה היא שהסביבה לא תכתיב לנו ואם נרצה להרחיב את הגבולות – נוכל לעשות זאת בקלות
יחסית .יש לנו פה הזדמנות לפרוץ את הפרמטרים שהיו מאז ומתמיד שמרניים והגבילו את תהליך
הלמידה  -משך זמן השיעור (מי קבע שהוא חייב להיות  45דקות??) ,מורה אחד מול כיתה שלמה
שאמור להיות מומחה בהוראה דיפרנציאלית (למה לא שני מורים או יותר מנהלים שיעור ומהווים
מקור של כוח?) ,כיתה המסודרת בטורים (למה נמנע מתלמידה המדברת בשיעור קשר עין עם
חברותיה ,היושבות מאחוריה? ואיך אפשר ליצור בכלל מצב של הקשבה הדדית באופן שכזה?)
וההוראה הפרונטלית? (-איך יוצרים מצב שהתלמידה יותר פעילה ויותר שותפה ולא פסיבית?)
כל צוות מחנכות או צוותים מקצועיים מצויים בתהליכי החלטה מה נכון ומדויק למקצוע אותו
מלמדים .מתי נכון לפתוח מחיצות בין חדרי הכיתות ומתי לסגרן ,ואיך יוצרים מהלך הדרגתי שאנחנו
מאמינים בו ,אנחנו "מונחים" בו ,ומרגישים בנוח להוביל בבטחה את תלמידותינו.
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אנו כל העת בתהליך ניסוי ותעייה ( ואולי גם טעייה? תהייה?) – מהי דרך הלמידה הנכונה ביותר עבורנו
שתעודד למידה פעילה וסקרנית .לא מבטלים אף כיוון ,ולא מקדשים אף שיטה .מטרתנו היא לדייק
את הדרך שלנו.
הנהגת ההורים של האולפנה תומכת ומסייעת בשנים האחרונות בחשיבה משותפת ובמעורבות חיובית
למען האולפנה .פה המקום להודות לפול בראל ,למרים פיטוסי ,לאביבה אנגלמאייר ,ליעקב ושולמית
נוסבוים ,ליוסי חדד ולכל השותפים הנוספים בהובלה.
אני קוראת לכם ,הורים יקרים ,להצטרף להנהגת ההורים של האולפנה .לחשוב איתנו ,לבנות איתנו
ולדייק את דרכה של האולפנה יחד.
צירפתי למכתב זה את כל המידע הנחוץ לכם אודות האולפנה -אורחות החיים באולפנה והכללים
לקיום המסגרת ,רשימת המורים ,פירוט ספרי הלימוד (נספח  )1ושכר הלימוד (נספח .)2

מאחלת לכולנו שנה טובה ופוריה,
שהקב"ה ימשיך לשלוח לנו שפע ,ברכה והצלחה בכל מעשי ידינו.
ורדית
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בעלי תפקידים באולפנה:
ראש האולפנה........................................

ורדית טפרברג.

רב האולפנה ורכז מקצועות הקודש.............

הרב שמעיה כרמל.

סגן מנהלת ורכז פדגוגי.............................

איתן שמשוביץ.

מזכירת האולפנה....................................

תמר טחובר.

יועצת חינוכית ורכזת תחום הפרט...............

הילה שימרון.

רכזת חינוך חברתי...................................

תהילה מויאל.

רכזת מעורבות חברתית...........................

יסכה זכריה.

רכזת טיולים...........................................

דיצה כלאף.

רכזת שילוב -מרכז למידה והתאמות בגרות..

שלומית מארק.

אב הבית................................................

בעז חרמון.

פסיכולוגית האולפנה................................

תרצה ושלר.

מחנכות כיתה ט'.......................................

מזל ממן ותהילה מויאל.

מחנכות כיתה י'........................................

חגית אריאל ואפרת צדרבוים

מחנכת כיתה י"א....................................

חגית כהרון

מחנכות כיתה י"ב....................................

שרה לוי ודיצה כלאף

רכזת אנגלית ורכזת בגרויות......................

דבורה רכניץ

רכז מתמטיקה........................................

אורי כהן

רכזת הסטוריה ואזרחות...........................

חגית אריאל

תכנית חברתית באולפנה-
התכנית החברתית היא מרכיב מהותי ומשמעותי בהווי האולפנה .התקיימה חשיבה מעמיקה על כל פרט בתכנית והיא נבנתה
באופן מסודר ומדורג .כל הפעילויות  ,השיחות והאירועים בכל חודש יסבו סביב נושא שקבענו מראש .נקבעו שעתיים
במערכת בימי שני בין  10:00-12:00שיוקדשו למקום הערכי של החינוך החברתי ,בית מדרש פנימי -לימוד חברותות צעירות
ובוגרות ,ודיון בנושאים מהותיים בשולחנות עגולים .מעבר לכך בכל חודש תתקיים אי"ה פעילות מיוחדת לכלל האולפנה ,
שתימשך מעבר לשעות הלימודים .נמשיך כמובן ,גם במסורת שבתות האולפנה ,הטיול השנתי והמסעות הייחודיים התואמים
לשכבות השונות.
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הסעות
מידע מדויק על קווי ההסעות והשעות יישלח אי"ה כשבוע לפני תחילת שנה"ל תשע"ח.

ספרי

לימוד-

מתוך הבנה שרכישת ספרי הלימוד מהווה הוצאה גדולה מאוד עבור כל משפחה ,נכנסנו בשנים האחרונות לפרויקט השאלת
ספרי לימוד עפ"י הנחיות משרד החינוך ,פרויקט זה מוגדר לנו כחובה על ידי משרד החינוך .משמעות הפרויקט היא כי במקום
הרכישה המסורתית האישית של ספרי הלימוד ע"י כל משפחה ,מתבצעת רכישה מרוכזת של ספרים במסגרת האולפנה .על
כל משפחה לעטוף את הספרים ולשמור עליהם .ספרים אלה ישובו לאולפנה במצב טוב והולם בסוף השנה .תשלום אגרת
השאלת ספרים שנתית ע"פ חוזר מנכ"ל משרד החינוך:
תלמידות כיתה ט'₪ 280-
תלמידות י'-י"ב.₪ 320 -
על משפחה שלא מעוניינת להשתתף בפרויקט השאלת ספרים להודיע למזכירות האולפנה עד סוף יולי .אחרת תחוייב
בתשלום.
תנאי להשתתפות בפרויקט השאלת ספרים הוא תשלום שכר הלימוד המלא לפניו.
מצורף קובץ רשימת ספרי הלימוד.

אורחות חיים באולפנת הגולן קצרין
אורחות החיים באולפנה נגזרים מהחזון התורני ,החינוכי והפדגוגי .מטרתנו היא לקדם אקלים מיטבי וברור ,המאפשר לכל
תלמידה לגדול בתורה וביראת שמיים ,לממש את יכולותיה האישיות והלימודיות וליצור מוגנות לכל תלמידה .שמירה על קווי
היסוד הברורים של האולפנה ,תאפשר אווירה מכבדת ללומדות והתייחסות מכבדת למוסד החינוכי.
הגעה בבוקר לאולפנה-
יום הלימודים מתחיל בשעה  8:00בדיוק ,ועל הבנות להגיע בזמן( .כל ההסעות הותאמו להגעה בשעה זו ,פרט לבנות
טבריה והאזור) .
תפילה-
התפילה בימים א' ,ה' משותפת לכל תלמידות האולפנה ,ותתקיים באמפי המרכזי .בסיום התפילה נאמר דבר תורה קצר
בנושא השבוע  ,המהווה "קריאת כיוון" לשבוע כולו .ביום חמישי התפילה תיסמך ל"אמפי פ"ש" -התכנסות חגיגית לכבוד
שבת.
בימים ב'-ד התפילה תתקיים בכיתות האם בליווי המחנכת /המורה המלמד בשעה הראשונה בכיתה .מיד לאחר התפילה
יתקיים מפגש "שחרית" למשך  20דקות שיהוו פתיחה נכונה של יום ,שיח או לימוד קצר ורישום נוכחות.
על התלמידות להגיע לאולפנה לא יאוחר מהשעה .8:00
הראשונים.

למאחרת ללא אישור לא תתאפשר ההשתתפות בשיעורים
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מטעמי אחריות ובטיחות ,תלמידה שמאחרת מחויבת להודיע על כך למחנכת הכיתה לפני תחילת התפילה.
קוד לבוש-
האולפנה היא מקום של תורה ועל כן על הבנות להגיע לאולפנה בקוד לבוש המחויב להלכה ולרוחה .אנו מבקשים להקפיד על
לבוש חצאית העוברת את הברך גם בישיבה  ,ושרוול המכסה את הזרוע.
אין להגיע לאולפנה בתספורת המגלחת צד אחד או יותר של השיער.
צבע השיער יהיה אחיד וסולידי .אין להגיע לאולפנה בצביעת גוונים שונים בשיער.

פלאפונים-
עברנו תהליך ארוך ומשמעותי בנושא הפלאפונים בשנים האחרונות .אחר שיחות רבות ,דיון הצוות ,שיעורי חינוך ומעגלי שיח
הוחלט כי:
. 1כדי לשמור על מרחב גלישה בטוח ועל יכולת אמתית של בחירה בתכנים המצויים בטלפון החכם ,אנו ממליצים לכל
תלמידה באולפנה לסנן את הסמארטפון שלה ע"י אפליקציית "נטספארק" .באמצעות התקנת האפליקציה נמנע מתכנים של
אלימו ת קשה ופורנוגרפיה להופיע במכשיר ללא בחירתנו .כל מחשבי האולפנה מסוננים ע"י אינטרנט רימון ,ובהכנסת
הפלאפונים להגנת "נטספארק " ,אנו מגנים על עצמנו מפני תכנים שאינם רצויים.
ניתן

להתקין

את

האפליקציה

באופן

עצמאי

מול

"נטספארק",

באתר

האינטרנט

( /http://www.netsparkmobile.com/support/heעל כפתור – 'לחצו כאן להתחלת  7ימי ניסיון') ,כמו כן לשאלות ובירורים
ניתן לשלוח הודעת  WhatsAppלמוקד תמיכה של החברה ,למס'052-6704733 :
.2כדי לאפשר לתלמידות מרחב של תקשורת בינאישית ,שיחות בהפסקות וקשב וריכוז בשיעורים ,כל תלמידה תשמור את
מכשיר הטלפון בתיקה,או תפקיד את הטלפון הסלולרי שלה בכוורת מיוחדת המצויה בכיתת האם בתחילת היום הטלפון
יישמר עד הצהרים בתיק או בכוורת ,ויוחזר לבעליו בסיום היום.
לרווחת הבנות הצבנו מכשיר טלפון (בזק) נוסף פתוח לשיחות יוצאות בחדר המזכירות למקרים חשובים ודחופים.
בהפסקות יעמדו לרשות הבנות משחקי קופסה שונים ומשחקי ספורט לרווחתן והנאתן .המשחקים ייבחרו בשיתוף עם הבנות.
תלמידה שלא תכבד את הנוהל -ת פקיד את הטלפון במשרדי האולפנה ותקבלו רק בסוף היום שלמחרת.

יציאה מן השער-
מטעמי בטיחות ואחריות ,אין יציאות כלל במהלך היום משער האולפנה .על הבנות להתארגן עם ציוד ואוכל מראש.
השיעורים תוכננו כך שיסתיימו סמוך להסעה והבנות לא תצטרכנה לחכות או לנסוע בדרכים מסוכנות אחרות כגון טרמפים.

בס"ד

אולפנת הגולן קצרין
רח' איה  ,6קצרין | טלפון | 04-6193807 :פקס | 04-6193811 :דוא"לulpenagolan@gmail.com :
______________________________________________________________________________________

תשלומי הורים-
האולפנה ב״ה צומחת ומתפתח ת והצרכים מתרבים .המועצה האזורית והמועצה המקומית תומכות ברוחב לב באולפנה  ,כפי
שהתחייבו ,ועדיין  ,עלינו להמשיך לפתח ולקדם את כל התכניות התורניות והפעילויות החברתיות באולפנה .תשלומים אלה
המכסים את התל״ן התורני ואת התכנית החברתית הענפה מפורטים בהסדר התשלומים לשנה"ל תשע"ח המצ"ב .את
התשלומים יש להעביר למשרד האולפנה  ,ביום לקיחת ספרי הלימוד .ניתן לשלם את התשלום ב 10-תשלומים שווים ,כאשר
התשלום הראשון ליום ( .01.09.18ניתן לשלם במזומן ,בהמחאות (צ'קים) ,או בהעברה בנקאית :בנק לאומי ,קצרין,732-
מס' חשבון )127200/15
בקשה למלגה-
טופס לבקשת מלגה ניתן לקבל במזכירות האולפנה  .את הבקשות בצירוף כל המסמכים הנדרשים יש להגיש עד ליום ג' כ"ג
בתשרי ( )2.10.2018אסרו חג סוכות .הבקשות ידונו בוועדת הנחות.
אין הגשת הבקשה פוטרת מתשלום!

בהצלחה וחופשה נעימה!

