חנוכה תשע"ט
הורים יקרים שלום וברכה,
נר ראשון של חנוכה ,עומדים ליד הנרות ,מביטים בשלהבות המרצדות ומודים לקב"ה על הניסים
שעושה עמנו תמיד -בימים ההם ובזמן הזה .כותב רבי נחמן בליקוטי הלכות (הלכות שילוח הקן):
"המהדרין במצוות מדליקין נר לכל אחד ואחד כדי שישים כל אחד ואחד אל ליבו שגם עמו
בפרטיות עושה ה' יתברך ניסים ונפלאות ומאיר לו בטובו ..ושגם אליו בפרטיות מגיע האור"...
איזה מסר נפלא ועמוק .אור הנרות ,אורו של הקב"ה מאיר את נשמת כל אחד ואחת מאיתנו,
ובימי החג אנו מוסיפים והולכים בכל יום..
פתחתי בחסד ובאור ,ואני מבקשת להודות לכם -ההורים ,על האור הגדול שהבאתם השבוע לחדר
המורים באולפנה .ורדית ציטרון ,נציגת וועד ההורים ,הגיעה ביום ראשון לאולפנה ,וסביב שולחן ערוך
בכל טוב ובטוב טעם בירכה את הצוות בשם ההורים ,על עבודה מסורה ואוהבת ,על ליווי הבנות מיום
הגעתן לאולפנה ועד הרבה אחרי עזיבתן ..על הרצון להיטיב ועל השאיפה למקצוענות בקודש ובחול.
תודה לכולכם על הכרת הטוב ועל היותכם שותפים מלאים לנו בחינוך הבנות.
בשבת שעברה ,שבת פרשת וישב ,ציינו אירוע שיא מרגש במדרשה באולפנה -שבת מדרשה.
המדרשה היא מסגרת בחירה ללימוד תורה לשמה .בכל שבוע בימי חמישי נשארות כשלושים
תלמידות לרצף שיעורים ולמידה משותפת עד השעה  .17:00המדרשה מציעה לימודים רב גילאיים
בחברותות ,בחירת מסלול לימוד -בחסידות ,בכתבי הרב קוק ובפרשת השבוע וכן בנושאים משתנים
המועברים ע"י מרצים מצוות האולפנה ומן החוץ .השבת התקיימה בחיספין ,והגיעו לכל אירועי השבת
תלמידות רבות .הרב אייזנטל אירח את הבנות לקידוש ולשיחה בביתו ,הבנות שמעו שיחות מפי אנשי
חיספין -ר' יואל דרושקביץ והרבנית הילה וינטר על נתינה ועל אור החנוכה ,הבנות התכנסו לטיש,
לארוחות שבת בבתי המשפחות וסיימו בסעודה שלישית ובמעגל סיום עוצמתי .השבת היתה מוצלחת
ביותר ותהפוך אי"ה למסורת.
עברנו עד כה תקופה משמעותית של למידה והתקדמות .כל צוות מקצוע תכנן במשך שעות רבות
את דרך הלמידה וסגנון הלמידה המיטבי במקצוע אותו מלמד .ניתן לראות באולפנה דרכי למידה
שונות -למ ידה בקבוצות ,בחברותות חוצות שכבות גיל ,למידה עפ"י רמות ,למידה וירטואלית עם
תלמידים מרחבי הארץ ,למידה חוץ בית ספרית -במרחב החממה ב"מכון שמיר" ,בספריית מכללת
אוהלו ועוד ועוד .אין שיטה אחת ,אך ישנם כמה עקרונות פדגוגיים ,שאותם אנו משתדלים לשלב
ביחידות ההוראה שלנו -למידה שיתופית רבה יותר ,למידה פעילה רבה יותר ,איפשור בחירה בתוך
המסגרת תוך שימת דגש לשונות בין הלומדות.
גם ההתנדבות מהווה אבן דרך משמעותית באולפנה .כל בנות האולפנה מתנדבות במסגרות השונות
בקצרין וביישובי הגולן ,מטפלות בילדים עם צרכים מיוחדים ,משוחחות ופועלות באופן קבוע עם
קשישים ותורמות לקהילה במועדוניות השונות ,במד"א ,בהדרכה בסניפים השונים ועוד ועוד.
התבשרנו אתמול כי תלמידתנו היקרה מכיתה י"ב ,ברית-אל הירשפלד ,נבחרה ע"י הועדה
המחוזית כמתנדבת מצטיינת מחוזית במסגרת פרס ע"ש אלעד ריבן ז"ל לשנת תשע"ט.
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ברית אל תורמת רבות לקהילה במסגרות שונות ובראשן -בעמותת "אור מיכאל "– כרכזת מתנדבים
אזורית .אנו מברכים את ברית-אל על העשייה הברוכה והענפה ,ועל הערכים והיוזמות החינוכיות
שהנחילה בהצלחה רבה.
כל שכבה באולפנה יוצאת למסע ייחודי ש"נתפר" במיוחד עבורה .בנות השמינית שבו בסוף שבוע
שעבר מ"שבוע ירושלים" ,בו הן מכוונות לנתינה משמעותית בשנות השירות .בשבוע זה ובמהלך
השנה בכלל הבנות מקבלות כלים רבים ליציאתן לחיים של משמעות ושליחות .בנות שכבת י"א שבו
לפני שבוע ממסע "משואה לתקומה" ,ומסע המעמיק בתהליך לאומי ופרטי-ממשבר לצמיחה"-להגיד
בבוקר חסדך ואמונתך בלילות" .בנות שכבת י' תצאנה אי"ה לאחר חנוכה ל"מסע תודעה" ,ובנות
שכבת ט' תצאנה ל"מסע התנדבות" .המסעות משמעותיים ומובילים את הבנות לחוות תהליכי עומק
ובירור חשובים.
כל יום נפתח באולפנה ב"מפגש שחרית" עם המחנכות .במפגשים אלה נפתחים מעגלי שיתוף,
נלמדות סוגיות תורניות ואקטואליות על הסדר ובחלק מהכיתות נלמדת הלכה יומית .כמה חשובה
פתיחת היום המגבשת והמאפשרת "כניסה רכה ומשפחתית.
הבנות לומדות במרץ במגמות הלימוד השונות .הצטרפה השנה לצוות מגמת תיאטרון -המורה מרב
מולדובן ,ולצוות מגמת אמנות הצטרפה רותם אלפסי ,מגמות ביולוגיה ולימודי ארץ ישראל
ממשיכות להתעצם ולהתחדש -בנות מגמת ארץ ישראל שבו לפני שבועיים משבוע חפירות
ארכיאולוגיות בכורסי עם הארכיאולוג ערן מאיר במסגרת עבודת הגיאוטופ ,בנות מגמת ביולוגיה
יוצאות לסיור אקולוגי להכרת הסביבה ואת עבודת הביוחקר שלהן הן עושות על מחקרים קיימים
בשילוב עם חוקרים ממכון שמיר .בפיזיקה -נוסף על לימודי המגמה "הסטנדרטיים" בכיתות י"א -י"ב,
פתחנו השנה קורס ווירטואלי ללימוד פיזיקה לבנות כיתה י'.
הבנות חוות על בסיס שבועי תכנית חברתית ענפה-שיחות ומפגשים מרתקים המהווים חלק
ממערכת השעות .נפגשנו עם האמן מיאל מסוורי לשיחת עומק ושירה משותפת ,הרב לוי -רבה של
קצרין שוחח עם הבנות בימי התשובה ,זוהר רוזנפלד שיתפה אותנו בתובנות על חג הסיגד ואורחות
חיי הנשים באתיופיה ,רחלי גוטליב הגיעה לדבר עם הבנות על תפקידנו בעולם והשליחות שלנו,
לכבוד יום ההוקרה לחיילי צה"ל שיתף אותנו מאיר רנג'יאנו בפציעתו ובמאבקו לשיבה לחיים ,ודוד
מוזס שוחח איתנו על נתינה פשוטה לנזקקים ועל פרוייקט החסד המדהים בראשו הוא עומד .היום,
כהכנה לחג החנוכה ,הגיע אביחי שלי -חתן התנ"ך העולמי לשעבר ,עיוור ,אך "מומחה" במציאת
האור בחייו ובחיי סביבתו .אנו רואים בתכנית החברתית אבן יסוד חשובה הבונה את אישיות הבנות
ובונה חוסן נפשי ומפתחת את המידות הטובות.
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גם ערבי במ"ה (בית מדרש הורים) קיימנו בתקופה זאת -נפגשנו אימהות ובנות לשוחח על תכנית
היוגה הנשית באולפנה בסדנה קצרה שהונחתה ע"י אליה רייקין -המורה ליוגה נשית ,נפגשנו אבות
ואימהות בסדנאות נפרדות עם יסכה ויונתן שומר לשיח פתוח על מיניות בריאה ,והתקיים ערב פתוח
לאימהות ולבנות י"ב על העוצמה והאתגרים בדרך לשירות הלאומי עם העוס"ית אורנית לוי ומחנכות
השכבה.
מבקשת להזכיר כי מיד אחרי חנוכה-בט' טבת ( )17.12תתקיים אסיפת הורים בין השעות
 .14:00-21:00הנכם מתבקשים להירשם בקישור שיישלח אליכם ולשריין את מקומכם .מובן
שהבנות מצטרפות לאסיפת ההורים -משתתפות ולוקחות אחריות מלאה על לימודיהן.
מודה לקב"ה על הזכות ללמוד וללמד במקום השואף תמיד להתחדש ולגדול ,מקום המגדל תלמידות
המקדשות שם שמים – יום יום ושעה שעה.
חנוכה שמח לכם ולכל בית ישראל,
ורדית בשם צוות האולפנה.

