ערב ראש השנה תשע"ט

הורים יקרים שלום וברכה,
באיגרת זו פרטים רבים ,כולם חשובים ורלוונטיים לפתיחת השנה באולפנה .אני מבקשת בכל לשון של בקשה
לקרוא את האיגרת עד סופה.

ערב ראש השנה .בשעה טובה ובהתרגשות גדולה פתחנו את שנת הלימודים החדשה 55 .תלמידות חדשות
הצטרפו למשפחת האולפנה ,ו 28בוגרות נפלאות פרשו כנפיים ויצאו את שערי האולפנה למקומות השירות
והמדרשות בכל רחבי הארץ .הבנות יצאו לדרכן עם מטען תורני משמעותי ,עם חברות אמת ועם כישורי חיים
שרכשו במהלך שנותיהן באולפנה .אנו מחבקים אותן ומברכים אותן בהצלחה בכל אשר יפנו.
במהלך הקיץ התקיימה פעילות מאומצת ע"י כל הצוות החינוכי לפתיחה טובה ונכונה של שנת הלימודים:
המחנכות פגשו את התלמידות וקיימו מפגשי גיבוש להפגת המתח מתחילת השנה ,בית המדרש של האולפנה
המשיך לפעול גם במהלך חופשת הקיץ בבחינת "נר התמיד" בכל יום חמישי בביתם של חברי הצוות שאירחו
ואת הלימוד ודאגו לכיבוד .בנות כיתה ט' המצטרפות ארגנו מסיבת בת מצווה מרגשת לנערה מעוטת יכולת-
קישטו את האולם ,דאגו לעריכה יפה של השולחנות ואף רקדו במסיבה ושמחו את הנערה החוגגת.
גם מבנה האולפנה "מתח את פניו" -נצבע מחדש ,שופץ ,הוקמו מרחבי למידה חדשים בכיתות ט' -י' ,הכוללים
אפשרויות ישיבה שונות ללמידה בקבוצות ,בזוגות או ביחידות .נוספו חדרים ללמידה פרטנית והורחב חדר
המורים .זה המקום להודות לראשי המועצות -אלי מלכה ודימי אפרצ'ב ולראשי מחלקות החינוך -צבי בודנהיימר
וחגי סמט על הליווי המתמיד ונתינת המשאבים להרחבת האולפנה מכל הבחינות ,וכן לחנה זינו ,מפקחת
האולפנה ,על התמיכה לכל אורך הדרך.
כל הצוותים נפגשו במהלך החופשה על מנת לבנות יחד יחידות הוראה ודייקו את ה"הוראה בקו"(-שניים או
שלושה מורים מאותו תחום דעת המלמדים במרחב אחד).
הצטרפו מורים חדשים לצוות המקצועי של האולפנה ,ואנו מקבלים אותם בשמחה ובברכה-
עירית גרובס -אזרחות
חן כהן -משנה
רעות קידר -מתמטיקה
אורי כהן -מתמטיקה ורכז מקצוע.
מרב מולדובן -מורה נוספת לתיאטרון
רבקה ארז -נאה -מזכירה נוספת במנהלה
שלומית לב ארי -הממלאת את מקומה של דיצה כלאף שילדה בת בשעה טובה לפני כשבועיים בחינוך כיתה
י"ב.
מינה חיימזון -אנגלית
ברכה והצלחה לכולנו.
לימודי הקודש-
גם תחום הקודש התחדש והתרחב השנה .חלק ממקצועות הקודש עברו תכנון מחודש .כך למשל
שיעור תורה בכיתות ט' וי' נערך במרחב משותף ,עם שלושה מורים ,ומאפשר בחירה בין סגנונות
ורמות שונים.
בשיעור נ''ך בכיתה י' פתחנו קבוצה להעמקה ,ובשיעורי משנה ונ''ך בכיתה י''ב אנו מאפשרים

לבחור בין שיעור מוכוון בגרות לבין שיעור המלמד קומה נוספת.
בשורש השינויים עומדת התפיסה שעל פיה הבחירה של הבת בשיעור או בסגנון המתאים לה ,יוצרת מוטיבציה
והנעה פנימית.
שעות 'בית המדרש' עברו מיתוג מחדש ומעתה הן מכונות שעות מדרשה .גם במדרשה הוספנו בחירה ,והכפלנו
את כמות השיעורים :מידי שבוע בימי חמישי יהיו ארבעה שיעורי תורה 'לשמה'.
זה המקום להודות לשתי בנות י''ב  -הדר עציון ורחל נוסבוים  -שבמהלך החופש טרחו על שמירת הגחלת ,וארגנו
את שיעורי התורה בימי חמישי ,כאשר בכל פעם איש צוות אחר פתח בפנינו את ביתו (וגם דאג לכיבוד).
וכן הזדמנות טובה להודות למי שהרים תרומתו לספריית האולפנה.
בהזדמנות זו נזכיר שניתן לתרום כיבוד לתכנית המדרשה השבועית על מנת להנציח קרוב שיום הזכרון שלו חל
באותו שבוע ,וגם ללא סיבה מיוחדת.
לכל שאלה ובקשה ,ניתן לפנות:
הרב שמעיה כרמל 0507460192

אורחות חיים באולפנה-
אמנם ציינתי באיגרת שנשלחה במהלך החופשה ,אך אני מבקשת להדגיש שוב ולחדד נהלים חשובים-
הגעה בבוקר לאולפנה-
יום הלימודים מתחיל בשעה  8:00בדיוק ,ועל הבנות להגיע בזמן( .כל ההסעות הותאמו להגעה בשעה זו).
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-
כדי 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 עומדים לרשות הבנות משחקי קופסה שונים ומשחקי ספורט לרווחתן והנאתן .המשחקים ייבחרו
בשיתוף עם הבנות.
תלמידה שלא תכבד את הנוהל -תפקיד את הטלפון במשרדי האולפנה ותקבלו רק בסוף היום שלמחרת.
אנו מבקשים מכם ,ההורים ,לסייע לנו ולא להתקשר אל הבנות במהלך היום .כל פנייה דחופה אל בתכם
תיעשה דרך מזכירות האולפנה בלבד.

יציאה מן השער-
מטעמי בטיחות ואחריות ,אין יציאות כלל במהלך היום משער האולפנה .על הבנות להתארגן עם ציוד ואוכל
מראש.

חוגים תשע"ט-
בשעה טובה הצלחנו לסדר לבנות האולפנה להשתתף בחוגים טובים ואיכותיים מטעם אשכול גליל מזרחי.
החוגים המוצעים :עיצוב ואדריכלות ,צילום וקולנוע ,אנימציה.
חוגים אלו ניתנים בעלות סמלית של  500ש"ח לשנה ,ויתקיימו באולפנה בימי שני בשעות ( .15:00-16:30ביום
זה כל תלמידות האולפנה מסיימות ללמוד בשעה )14:50
הרשמה בטופס המצורף.

משוב-
תוכנה לניהול פדגוגי והערכה שעמה אנו עובדים באולפנה.
אחרי ראש השנה בנות כתה ט ובנות חדשות משאר הכתות יקבלו דף הסבר עם סיסמאות לכניסה .ישנן
סיסמאות עבור הבנות ועבור ההורים.
להלן סרטון המציג את משוב תלמידים
feature=youtu.be&v=Xl6YF_6TH8Y?https://www.youtube.com/watch

הסעות-
נתקלנו בשבוע זה בכמה בעיות בתזמון ההסעות באיסוף ובפיזור.
קו  88מדרום הגולן בבוקר בע"ה יאוחר -כשיאושר תקבלו על כך הודעה.
קו ( 15קשת,אלב"ש) -הנהגים קיבלו הנחיה שעליהם להוריד בבוקר בתחנת האולפנה ולאסוף משם בצהרים.
כמובן שאנו בקשר כל העת עם מועצה אזורית גולן המפעילה את הקווים ע"י חברת 'רמה' ונפעל לטובת הבנות!

מילוניות אוקספורד-
בהמשך לאישור משרד החינוך להשתמש במילוניות בבחינת הבגרות
סטימצקי מציעה מילוניות במחיר במיוחד ברכישה מרוכזת.
עלות המילונית תהיה לפי גודל הקבוצה
 10-30יחידות₪ 285 -
מ 31ועד  50יחידות₪ 270 -
מ 51ועד  100יחידות₪ 265 -
מעל  100יח' -מחיר מיוחד יימסר טלפונית

מצורף קישור לקובץ בגוגל פורמס בו יש למלא את הפרטים :שם ומס' טלפון.
https://goo.gl/forms/UwAlbFiZQw4dO8yE3
נציג סטימצקי יתקשר לבצע עסקה טלפונית באשראי ,ולאחר מכן יעבירו את המילוניות לתלמידים (דרך בית
הספר) ללא עלות משלוח.
סכום הפריט ייקבע לפי נפח העסקה:
לפרטים :תמר וינברג מנהלת סניף סטימצקי קצרין 050-5227796

סמליל (לוגו )חדש לאולפנה-
שמחה מאוד להביא לידיעתכם שבתום תהליך ארוך שעברנו בשיח כיתתי עם הבנות ,בפורומים השונים-
מחנכות ,וועד הורים ,נציגי מועצה ,נסגר בשעה טובה הסמליל של אולפנת הגולן -קצרין( .לוגו בלעז)...
הלוגו המצורף למייל זה משקף צמיחה ופריחה ,רבגוניות ועם זאת יניקה משורשים ,מקרקע מוצקה ויציבה
כשהכל מושתת על אדני התורה .העץ המעוגל נועד להזכיר את דגם מנורות הקנים העתיקה שהתגלו בגולן
ובכך לבטא את היותנו מחוברים לאדמת הגולן ,לנופיו ולתושביו .תודה רבה לנילי וייס ולכל השותפים על העיצוב
שארך חודשים רבים.

הנחת אבן הפינה למבנה האולפנה החדש בקצרין-
בשעה טובה ומוצלחת ובהודיה לקב"ה אנו מודיעים על טקס הנחת אבן הפינה למבנה האולפנה החדש בקצרין
ביום שלישי ,ל' בתשרי ()9.10בשעה . 14:30-15:30המעבר למבנה החדש יהיה אי"ה בתחילת שנה"ל תש"פ.

למכתב זה מצורפים הטפסים החשובים הבאים:
.1עדכון פדגוגי ספציפי ,הנוגע לתהליך הלמידה בכיתתה של בתכם.
.2טופס הרשמה לחוגים לשנת תשע"ט .
.3תכנית חברתית לחודש תשרי.

אני מאחלת לכולנו שנה טובה ומתוקה ,שנה של התקדמות וצמיחה,
שנה שימלא הקב"ה כל משאלות ליבנו לטובה.
ורדית בשם כל צוות האולפנה.

