
גלית אינדינג, מורה לחינוך גופני ואנגלית: מקום עם נשמה
יוסי כהן, ראש המשלחת לפולין: מלא מלא 'קאפחיות'

שיר אביטן )ח'(: משפחה, חוויות לימודים ופעילויות
צופיה ויטנברג )ח'(: משהו ממש משמעותי שמגבש, עוזר 

לבנות, מקום טוב
בית חם.. חוץ מימי ראשון  וולטרס, מורה לאנגלית:  לורה 

בחורף בחדר המורים
יסכה רגב, מחנכת ובוגרת האולפנה: בית לכל החיים
עידית ידיד, עו"סית: משפחה שכזאת. חושבים חינוך

אמונה גרוס )י"א(: מקום בטוח שמרגישה בו בנוח עם אווירה מדהימה
תהילה דיאמנט )י"א(: תליון

טליה נאורני )ט'(: בית שני. המקום הכי שווה!
גילה וינר, מחנכת: שומר ערבי שרואה את נעמי כהן ואומר "נכון זאת שידעה הכי טוב מכל העולם, 

וואלה היא בטח יודעת את כל הלימודים"
מור ברויאר, רכזת חברתית: חיבוקים ונשיקות מהכניסה בשער האולפנה ועד היציאה חזרה

הודיה קנפו, מנהלת פנימיה: ארץ הפלאות
ים פרטובי )י"ב(: המשענת הכי בטוחה שלעולם לא תשבר!

בת שבע קאפח: אולפנת מירון זה בית לכל דבר.  אולפנת מירון בשבילי זה המקום בו ילדתי וגידלתי 
את ילדי, בפתיחות, בשמחה. החצר הגדולה הייתה מפגש תמידי של ילדי עם בנות האולפנה. מקום 
חם ומגן על ילדינו. האולפנה בשבילי זה מפגש עם המשפחות על הטרסות בעיקר סעודה שלישית 
ורעשניות.  ארוכות  שבת  ארוחות  של  סוף  אין  זה  בשבילי  האולפנה  הצוות.  בבניין  השכנים  כל  עם 

האולפנה בשבילי זה עיצוב בנות ישראל, ולראות בהתפתחותו של בעלי - אישי היקר הרב קאפח.
נכדים של הרב קאפח, דב מלאכי: איפה שסבא נמצא. אלחי: גאווה לסבא שלי ואוכל טעים

מבשר, בן של הרב קאפח: זה לעמוד על כיסא בשבת ולהגיד דבר תורה בפני כל האולפנה, ובסוף 
ישירו אשת אשת חיל מי ימצא....

עדן )י'(: מקום שאני יכולה להיות מי שאני, לפתח את עצמי בכל תחום שאני רוצה או צריכה. לעשות 
כיף עם החברות, מקום שאתה מרגיש בבית ! האולפנה בשבילי זה אהבה!

עלון אולפנת בני עקיבא מירון
קיץ תשע״ז

נפרדים
מהמדריכות

פרוייקטים
לימודייים

אז מה היה 
לנו השנה?
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מירון
אולפנת בני עקיבא 

אירועים מיוחדים שהיו השנה

אחוה מולדובן )ט'(: זה משפחה מושלמת, שמחה אמיתית!!
הדר בן שושן )י"ב(: מקום שמרוב שהוא משוגע- הוא גאוני!!

4

שאלת סקר: 

אולפנת מירון 
בשבילי זה...

אחינועם לוי )י'(: מקום חם 
ואוהב שאתה מרגיש בו 
בנוח להיות מי שאתה

מדרשת אביה
"תורת ה' תמימה משיבת נפש" )תהלים(

כל יום ראשון חיכיתי שהשעה שש ורבע תגיע, חיכיתי למדרשת אביה.
מדרשת אביה הייתה הזדמנות מדהימה בשבילי לעצור הכל, אפילו באמצע לימוד למבחן גדול, 
ופשוט לבוא להתחבר, לשמוע וללמוד תורה, לקבל כוח, שמחה ואור, להתחדש, וממש להשיב 
את הנפש... זה כ"כ מיוחד ועוצמתי ללמוד תורה עם חבורה מתוקה של בנות, נשמות שפשוט 
באמת רוצות להתחבר לה' יתברך שנמצא בתוך נשמתם. מדרשת אביה זהו זמן של נחת, בלי 
דאגות ולחצים, זמן שכולו לשם שמיים. פשוט ללמוד בכיף, באהבה. ללמוד עם אנשים טובים 
יותר  וצדיקים שבאים ללמד ולעזור לנו להתחבר עוד ועוד. השנה מדרשת אביה הייתה עוד 
מיוחדת מכל שנה- קבוצות הלימוד עם השמינסטיות. איזה עוצמה שכל הלימוד הוא שלנו! בלי 
מישהו מבחוץ, פשוט אנחנו. זה רק מראה כמה התורה שייכת לכל יהודי פשוט וכמה כל יהודי 

מחובר לתורה, והוא רק צריך לגלות את זה... 
והאווירה - אוי איזו אווירה, פשוט מרגישים מתיקות ותמימות באוויר... כמה טהר, כמה פשטות...

עם  בנחת  לשבת  של  בקביעות,  בשבוע  פעם  עצירה  של  הזאת,  המיוחדת  הזכות  על  תודה 
נשמות טובות, ללמוד ולהתחבר, ופשוט להיות. פשוט לחיות את התורה. בתמימות. והתורה 

התמימה הזאת - היא באמת משיבה את הנפש...
צדיקה, ה' נמצא בתוכך, התורה היא חלק ממך ואת חלק ממנה. החיבור לתורה מחבר אותך 
לעצמך, לה' ומתוך כך לחיים, מתוך מבט יהודי אמיתי... התורה מאירה את חייך! וכמו ששרים 
"התורה כוללת כל הטובות שבעולם", זה אמת. זה לא סתם עוד שורה משיר, זה כ"כ אמיתי... 

אחותי, זה בשבילך... תנסי ובעזרת ה' יתברך תטעמי את מתיקות ועריבות התורה. 
"טעמו וראו כי טוב ה'"!

 שמיניסטית

שבתות אולפנה:
השבתות באולפנא שלנו הן משהו מיוחד... 

אני אישית הכי אוהבת את השירים של סעודת שבת. כולן נעמדות על הכיסאות ושרות 
בקולי קולות ובשמחה אדירה שירי שבת מכל הלב. לפעמים אפשר לשמוע את השירה 
יש  לאולפנא  גם  זאת  בכל  בעיות...  קצת  יוצר  שזה  לאולפנא)למרות  מחוץ  עד  אפילו 
מתכנסים  ועייפות,  מלאות  כבר  כשכולן  והתפילה,  הראשונה  הסעודה  אחרי  שכנים...(. 
לעונג שבת ביחד, כל האולפנא בבית המדרש. הרגעים האלו, כשכולן יושבות ביחד ושרות 

שירי שבת שקטים ועוצמתיים, מעבירים בי צמרמורת.
אחרי השירים, כשכולן כבר באמת באמת עייפות ומותשות)אך כמובן מרוצות( מתפזרים 
לפנימיות. ואם לרגע חשבתי שאני הולכת לישון, מיד מעמידים אותי על טעותי. חברותיי 
מפצירות בי בתחנונים לשחק איתן רק עוד משחק אחד קטן ובסוף אני מוצאת את עצמי 

משחקת סולמות וחבלים עד 3 לפני בוקר... 
בבוקר, אחרי התפילה והקידוש השמחים, מתכנסים שוב בבית המדרש, והפעם לפעילות 
וכולן דנות עליו ביחד,  ועכשווי  נושא חשוב  - הסימפוזיון. השמיניסטיות מעלות  מיוחדת 
למען להחכים ולקבל. את הסעודה השנייה מתחילים רק ב 13:00 במקרה הטוב)ככה זה 
באולפנא שלנו( ושוב שמחה אדירה של הבנות וכיף גדול. הסעודה השלישית, שמסיימת 
את השבת, היא המיוחדת ביותר. לאחר כשכולן מסיימות לאכול, האורות כבים וכולן שרות 
שירי נשמה מעמקי לבן, מלוות את השבת האהובה עליהן ופותחות בשמחה שבוע חדש.

שקד בן דרור, י׳ 

שוק פורים
אולפנה יקרה, רצינו לשתף אתכן בחוויה שעברנו השנה בכל תהליך הכנת השוק פורים. כמו 
בכל שנה שכבת י׳א אחראית על השוק פורים, השנה הגיעה תורנו וחשבנו על רעיון מקורי בכדי 
להרים שוק פורים מטורף. הרעיון היה סיפורי ילדים כמו שאתן בטח זוכרות. כל האולפנה הייתה 
מקושטת בסיפורי ילדים וזה היה הרגשה כאילו נכנסנו לתוך אגדה. ישר כל השיכבה נרתמה 
לנושא, אם זה במכירות, הכנת דברים למכירות, לצייר, לצבוע, תחנות ועוד כל כך הרבה. אנחנו 
יכולות להגיד שמבצע זה גיבש אותנו מאוד בתור שיכבה!! זו הייתה עבודת צוות בשיתוף פעולה 

וזה היה מדהים לראות אייך כולן נרתמו לטובת הצלחת השוק פורים.
כל אחת אמרה את דעתה, רעיונותיה וטעמה והתוצאה הייתה טובה ויפה. 

רוצות  כולה! אנחנו  ביחד! השכבה  ואחת מאיתנו שמחה שעברנו את התהליך הזה  כל אחת 
להגיד לכן תודה חברות מדהימות שלנו מכל השכבות האחרונות תודה רבה על כל העזרה, 

תמיכה, הבנה וכל דבר שתרם לנו
חושן קופולוביץ, י"א

יום ירושלים
יום שחרור ירושלים זה לא חגיגות רגילות כמו כל עיר בארץ. אלא זאת עיר הבירה שלנו, עיר שאבותינו יכלו רק לחלום עליה. 
ואנחנו ביום הזה צועדים עם דגלי ישראל כל העם ביחד הולך לכיוון הכותל. יצאנו בשתי אוטובוסים מהאולפנה בנות מכיתה ז- י"ב 
והצלחנו כמעט לאורך כל הדרך ללכת יחד בגוש מאוחד עם שלט ענק שעל גבו כתוב מי אנחנו, במוראלים, בשירים וריקודים 

ועוצמה גדולה. והתחברנו לאלפי החוגגים וקצת חווינו מקדושת ירושלים.
הודיה יצחקי, י"ב

מסע פסיעות בחול:
מסע פסיעות בחול בשבילי היה להיחשף למלא סגנונות של אנשים. 

אם זה לראות את האישה האלופה אפרת כהן שלימדה אותי מה זה כוח רצון ועוצמה, היא 
לא וויתרה לעצמה ובמיוחד לא וויתרה על עצמה היא דחפה את עצמה גבוה בזכות השאיפות 

ובזכות החלומות!!! 
בחמשוש הזה לא הפסקתי לחשוב על המקום שלי , על המקום שארצה להיות בו... חזרתי 

הצגת סופשנה כיתה ט'עם תובנות ועם מבט שונה על החיים, יותר בחיוך ושמחת חיים על הדרך שעוד יש לעבור!
כמובן שההכנות להצגה היו מגבשות ומשמעותיות לבנות רבות, שהוציאו מעצמן הרבה מעבר למה שציפו.

גם כשכבה, הייתה ערבות הדדית והמון פירגון, כל אחת בתפקיד שלה. עם כל הקשיים שבהפקת ההצגה, זה היה שווה את זה!!
לי באופן אישי עשה טוב לראות ולחוות את העשייה הגדולה הזו בלי הפסקה..

היו בהצגה כמה נקודות שהתחזקו אצלי, כמו:
להיות מודעת לכך שיש אנשים שחיים במציאות שונה לגמרי ממני, וצריך להכיל כל אדם.

למדתי שהרבה פעמים לא פשוט לקיים את המצוות, וישנם אנשים רבים שבוחרים להאמין  ולדבוק בדרכם. ומזה הסקתי שהתורה זה 
דבר עצום ומשמעותי, שלא כדאי לוותר עליו!

למדתי שבאמצע החיים, הכל פתאום יכול להשתנות, ואי אפשר לדעת מה יקרה בעוד רגע. ועם מה נצטרך להתמודד, ואיך?
למדתי שלא תמיד הסביבה כמוך, הולכת בכיוון שלך, וחשוב מאוד לעמוד על העקרונות המיוחדים שלך. 

איך למרות השוני בין הקרובים לך, אפשר להישאר קרובים.
איך גם כשניצבים קשיים והגבלות לפניך, תוכל לעשות הכל אם רק תרצה!

באופן כללי מהכנת ההצגה, למדתי שאפשר להוציא מהשכבה ומבנות המון, כי טמון בהן פוטנציאל גדול. ומהו הכח של פירגון… תודה! 
מקווה שנהניתם ממהצגה, ושלמדתם ממנה...

הדר סופר, ט'

דברי תודה 
 נציגת ההורים – מסיבת סיום כיתה י"ב/ אורית שפיץ

אני אוהבת לקרא בתורה וללמוד את סיפוריה תוך חיפוש סוגיות חינוכיות...
אנו הטווח בין פרשת "בלק" לבין פרשת "פנחס".

המעשה המתואר בסוף פרשת "בלק" בין איש ישראל לאישה המדיינית- מעמיד את פנחס בדילמה. מצד אחד- עומדים שם משה ואהרון ו-70 הזקנים, שותקים ולא עושים 
דבר. טבעי שגם הוא ינהג כמותם. ואולי זה הזמן להשתמש בכל הכלים שלמדנו בחינוך- הכלה, הקשבה, שיח... אולי ייקח את הזוג הזה ויברר מה עובר עליהם ?...

אולם על פנחס נאמר:" קנא לאלוקיו"... אומרים פרשנים- ראה לנגד עיניו את האלוקים שהוא שלו. הבין שזו חובתו האישית לעשות מעשה. זה קידוש שם שמים שלו למרות 
שגדולים ממנו עומדים מהצד.

והתגובה למעשה הייתה מידית- "ותפסק המגפה". אנו מבינים שהקב"ה רואה בעין טובה את המעשה הקיצוני והנחרץ של פנחס.
נשאלת השאלה- מה מלמדת סמיכות הפרשיות של "בלק" ו"פנחס" ?

והתשובה היא- השוני בין המנהיגים. בלק מלך מואב פוחד מישראל ושולח שליחים לקרא לבלעם לקלל את ישראל. הוא נשאר בארמון ודואג שאחרים יעשו את מלאכתו. 
פנחס הוא איש מלחמה אמתי. במקום שאין אנשים היה איש- אומר ועושה, מדבר ומקיים.

כעת נחבר את שני הרעיונות לענייני היום והמסיבה שלנו.
לו הייתי צריכה להגדיר במילה אחת את מהותו של הצוות באולפנה הייתי בוחרת במסירות.  

יש כאן צוות מסור באופן בלתי רגיל, שחשובה לו המצוינות הלימודית וההצלחה האישית של כל בת ובת. מורה לתנ"ך שמזמינה את הבנות לביתה ללמוד עוד קצת לקראת 
הבגרות. מורה לאנגלית שיושב "שבעה" בחו"ל ושולח משם חומרים לתלמידותיו. מורות לאנגלית, חשבון ולשון- שנותנות עוד בוחן ועוד אנסין ועוד מתכונת- העיקר להוסיף 

בניקוד לבנות. את כל הבחנים הללו צריך לבדוק... זו עבודה רבה ולא מובנת מאיליה.
הלילה,  לתוך  דיונים  לחיים,  הכנה  ערכים,  עומק,  שיחות  שונות,  ממדרשות  מדריכים  עם  מושקעות  שבתות  לבנות  עושר  איזה  מור.  של  בראשותה  החברתית  הפעילות 
התמודדות מול דילמות, מרצים מהשורה הראשונה. ארגון שכזה עולה כסף רב ודורש עבודה מאומצת. באולפנה לא רוצים להפסיד שבת. וכמוציאים שבת שעתיים אחרי 

זמן היציאה הנקוב- שומעים שהיה אדיר....
ובראש כל המפעל הזה ניצב פנחס, כלומר הרב קאפח.

אדם שרואה את אלוקיו. מקשיב לקול הפנימי של עצמו. יודע מהי דרכו החינוכית, מהם היעדים- ולא מתפשר למולם. הולך עם האמת שלו עד הסוף.. נחוש לפעול ולא מחפש 
שאחרים יעשו המלאכה במקומו. מסור עד כדי ביטול עצמי.

אומר ועושה, מדבר ומקיים. קוד הלבוש ברור, כאן נותרו החצאיות הארוכות האחרונות בארץ... קוד ההתנהגות, נוכחות בשיעורים, בהרצאות, בשבתות. מסר ברור עובר ברור. 
רואה כל בת. נוגע בנפש, בצרכים, בשאלות, לעיתים בקשיים. תמיד נוכח. בטיולים בא לבקר. חזרו הבנות מפולין, חידון התנ"ך, טיול שמיניסטיות לכנרת- שמשאיר אותו 

לחכות על האוטובוס, ההכתרה- ששוב הוא מחכה בחוץ במשך שעתיים כדי לבוא בסוף ולברך את הרבנית...
ולכן- "ותעצר המגפה"- להבדיל ותעלה האולפנה ותפרח לאחת מהאולפנות המובילות היום בארץ. כשמסורים ומשקיעים הקב"ה שולח ברכתו.

בעיני מוסד חינוכי הוא כמו פירמידה: כשבראש עומד מנהל מסור הוא יצליח להוביל צוות מסור שהולך אחריו. התלמידים שרואים את הצוות והמנהל המסורים הם המרוויחים 
העיקריים.

נאחל לכל הצוות עוד שנים רבות של עשיה, בבריאות, עם כוחות נפש וגוף, שתזכו להעמיד עוד תלמידות הרבה.

ולבנות היקרות-
אתן עוזבות אולפנה-חממה שעטפה אתכן באהבה רבה ובחום אנושי רב. קבלתן כאן ארגז כלים עצום. זכורנה לפתוח אותו, לפשפש בו, להיזכר, להיעזר, ואם צריך או קשה 

או סתם מתגעגעות- זכורנה שכולם כאן בשבילכן בכל עת וכבל שעה.
ויהי רצון שבקרוב נזכה אצל כולן בברכה השגורה בפי רבנו- חתן צדיק במהרה.

שבת 
בנות 
מנשה

הטיול השנתי

סוף שנה

מורה מצטיינת 
צל"ש מיוחד למורה 

שולמית כהן 
שזכתה בפרס המורה המצטיינת 

מטעם מנהל חברה ונוער מחוז צפון!
 

מצטיינות פסקה ועדינה
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 זיינוקיות אלופות ותותחיות
שאין כמוכן בכל האולפנות. 

עברנו שנה מלאה וגדושה בחוויות,
ונהננות מאוד בכל הפעילויות. 

התחלנו שנה בחשש באולפנה, 
לאט להכיר ולגלות הבנה. 
זו נחמדה וההיא מצחיקה
ביחד יצרנו חברות חזקה. 

טיולים בלי סוף והשפרצות מים,
בשמחה רבה ואווירה בשמים!

עברנו חודש אלול וערב אמהות,
הייתה הצגה ונשארנו בטראומות. 

בכל זאת הייתה תפאורה יפה,
ובנות נגנו בכלי נשיפה. 

כך התקדמה לה שנה שלימה,
פעולות בלי סוף וכיף לנשמה. 

מחצית עברה בלי ששמנו לב בכלל,
כנראה היה כיף יוצא מהכלל. 

פורים היה מטורף בהרקדה,

התחפשתן ורקדתן עד דלא ידע.
פסח חופשה ואווירת משפחה,

חזרנו לסוף שהיה ממש בדיחה. 
שבת שכבה עם סמינריון,

שאלתן שאלות ופיתחתן דיון. 
טיול שנתי מטורף של יומיים,

בכל מקום שהיה טבלנו במים. 
בשבועות עשינו תחרות עוגות,
זללנו בלי סוף והפכנו דובות. 

שיפצתן את הנראות של האולפנה,
בייחודיות יצירתיות והמון כוונה. 

בסוף כבר לא היו לימודים,
עשינו מה שרצינו ונהננו מהחיים. 

פעולת פרידה בכינו והתרגשנו,
תודה על שנה שלימה שביחד פרחנו. 

אוהבת אתכן דוגמניות של בית רבן, 
שיהיה לכן חופש מנוצל ומדרבן. 

צברו חוויות ותאגרו כוחות,
לקראת שנה הבאה ונפגש בשמחות! 

תהילה

אהובות שלי איזה כיף שוב לסכם את השנה ולהיזכר קצת בכל הטוב הזה. אז באמת מה היה? חודש אלול בתחילת הלימודים. 
לימודים,  נעים להכיר.מתחילים שנה.  הי  הי את המדריכה?  זינוקיות. פעולת פתיחה.  להיות  לא  רק  ח! סופסופ,  כיתה  שלום 
שיחות,ועדות, פעולות. ביום השני הביאו לנו מתנפחים. מים וקצף והמתנפח הזה שמקפיץ עד למעלה אבל כשרוצים להשתחרר 
ממנו הוא לא נותן /: משם אני קופצת ישר לבריכה שהיתה. איזה כיף!! שם למדתי נראלי לראשונה את תופעת הסמוכות)או איך 
שלא כותבים את זה(. ערב סליחות בישיבה למעלה. הזאבים ברחו, אנחנו נכנסנו. מסע אל עצמי, הצגה, נסיון להוציא את המקל 
מהחבל ואיך ההוא הצליח לעבוד עלינו שהוא ערס אה? ישנים באולפנה וקמים לטיול. כולן סגולות קופצות למים. איזה כיף 
לשחות עם דגים.  ואנחנו בתוך חודש אלול. כל בוקר לסליחות בבית מדרש. "אבל למה בית מדרש??מה חטאנו??"  מה חטאתם? 
זה בדיוק הקטע שמנסים לכפר בסליחות. ראש השנה. נכנסים לעשרת ימי תשובה, תודה על היומולדת שעשיתן! שימח אותי 
. עולים להר מירון. תראו כמה הלכנו, מי אמר שזה קרוב אלינו?? מתחילים לעבוד על ההצגה, לדבר על אחריות  מאודדד)= 
ולקיחת התפקיד שקיבלתי הכי טוב. ריקודים, חזרות, חזרות, חזרות, תפאורה, ועדות.איזה אדיר יצא. עשרה בטבת, בוקר כיתה 
נילי והדר! תחרות פירות בט"ובשבט, השופט איתם והקב"ה איתנו. חודש אדר, מלאא פעילויות,גמד  במורשת. תודה למורה 
וענק. מקום אחרון במשחק רמז ועוד איזה מטהר אויר שקיבלנו מהמבצע שישית,נחמד סה"כ. נגמרות החגיגות, מתחילים לדבר 
על מיצבים ומבחנים. חוזרים מפסח לשבת סמינריון משמעותית ומיוחדת. חודש אייר- חודש ציונות דתית. אז מי 
אני? ומיהו הציבור שלנו?? תערוכות לכבוד יום ירושלים.סחטין על היצירתיות. חג שבועות, תחרות עוגות. יאמיק. 
וזהו..  ואורי היה מיוחד מאד!  וכב"ז. תודה לצופיה  וצופיה!! בוקר כיתה במעלות  חידון תנך, כל הכבוד לשלהבת 
סופשנה הגיע לו והתחיל החופש הגדוללל. מקווה שניצלתן את החופש שעבר כמו שצריך ותהנו בהמשך שלו. ואם 
כבר אז שוב הזדמנות להגיד תודה לקב"ה שזכיתי בכן ותודה לכן על הכל. אתן באמת אדירות כולכן ביחד וכל אחת 

לעצמה.מאחלת שתעלו ותצליחו בכל מקום וכל מעשה שתעשו לטובה בעזרת ה'. אוהבת אתכן מאד!!!
מרים

הזמן  כל  שרצתה  בעיינים,  אש  עם  אדומה  שכבה  פעם,  הייתה  היו 
כולנו,  את  חירפנה  מורלים,  צרחה  עשתה?  מה  עצמה.  את  להראות 

ועשתה הפגנות כדי ללכת לסליחות. 
לא עזרו ערבי התעוררות והשיחות בלתי נגמרות- החמודות פשוט לא 

קמו בהשכמות. 
האמהות היקרות הפצירו בבנות ללכת לאולפנה ולחזור עם סל מלא 

הצלחות. 
״תשקיעו בלימודים, להקפיד בתפילות! חס וחלילה לא לקצר חצאיות. 
לפעולות,  להגיע  נרדם,  כשהרב  גם  להקשיב  מוקדם,  לישון  מומלץ 
גרים  אם  וגם  מהברזיה,  לשתות  בפנימיה,  לישון  בהשכמות.  ולקום 

קרוב, את שער האולפנה לא לעזוב!״ 
כך יצאה כל בת ובת למסע מפרך עם הרבה חוויות למרגלות הר מירון. 

הדרך מפותלת וארוכה, 
לא תאמינו מי שם מחכה. 
חג הסיגד, מסיבת חנוכה.

פעולות השכמות וכיבויי אורות. 
כל  את  שהסריח  קומזיץ  ושטויות.  מים  מלחמות  וחדרים,  תורניות 
פעולה  ישכח.  שלא  דאב  לעשות  לרב  וגרמנו  שנתי  טיול  הפנימיות.  

על בית מקדש ול״ג בעומר אצל תהילה. פשים בנוהל- בקטנה. שבת 
הרף.  את  העלנו  שממש  מטורף  חמישית  מבצע  אפרת,  אצל  כיתה 
בהרקדה.  הבוקר  אוק  עד  רקדנו  משוגע,  אדר  שבוע  בנוהל,  רשב״י 
חדרים שווים של ט1 וחלמנו על מעליות לקומות העליונות. עין ליאור, 
רשות  שבת  הארבל!!  את  עלינו  השבעה-  המנשה.  בנות  הורי  שבת 
גבינה  עוגות  הכנו  והאוכל,  שלמה  עם  שלח  וטיולי  גיחה  הפצתתן. 
לקראת שבועות. ארוחת ערב מפנקת מההורים ועשינו חיקויים עליכן, 
הצגת חמישית עם מסר מדהים! יום ירושלים פעולות פרידה ונהרות 

בכי. 
אחרי הדרך הארוכה, 
חזרה הילדה הביתה. 

בהתרגשות מהסל החלה להוציא,
את כל החוויות המדהימות להפליא. 

הפנים של אמא השתנו במהרה, 
כשגילתה שאת הוראותיה גנזו במגירה. 

במקום לימודים,
רביצה בספסלים. 

חצאיות ארוכות,

התקצרו קלות. 
סדר ונקיון, מים קרים במקלחת,

אפילו דבורה התייאשה וקיבלה קדחת. 
בסוף אמרה אמא בבדיחות,

העיקר החברות וקשרי הידידות. 
רגעי הצחוק והחוויות הרבות,

אווירה טובה והשתתפות בפעילויות. 
נשמע שעבר מסע כייפי ומשמעותי,

שיגדיל ויפריח באופן מהותי. 
הבית השני במירון מחכה לכן, 

שתחזרו ותשפיעו מהאור שלכן! 
שיהיה לכן חופש של אגירת כוחות וטעינת מצברים, תחוו ותהנו עם 
המשפחה והחברות. תנצלו ואל תתנו לדקה לחמוק לכן מבין היידים. 

והאולפנה מצפה לכן כשישסטיות מהממות! 
שנסו מותניים לקראת שנה מטורפתת. 

אוהבות אתכן מאוד!! כבר מתגעגעות בלי סוף. נשיקות רבות!!

אביטל, הודיה, אפרת ותהילה

ואוו שנה עברה מי היה מאמין ?! כמה עברנו ?? מלא .. בלי סוף דברים!
כבר בהתחלה הבנו שקיבלנו את השכבה הכי שווה באולפנא אלא שעושות רעש בלי סוף .. עם מלא מלא אנרגיות שלא נגמרות !! קיבלנו 
את הפרוייקט לאורו נלך וכל יום רביעי נסענו להתנדב נתנו וקיבלנו מלא נהננו מכל רגע.. סיורי של״ח עם שלמה התותח שמידי פעם צבע 

לנו את הלימודים בצבע אחר  השיא היה בגיחה מטורפת שהקמנו אוהלים ואת האוכל הכנו לגמרי לבדינו...
איך לא הטיול שנתי במדבר יהודה שהיה שיא השיאים !!

לימודים ועוד לימודים הערכות חלופיות ועוד עבודות שלא נגמרות בכלל לא נגמרות )ומאיפה המורות בכלל הביאו אותן ?!?!?( 
אבל כמו שאתן תותחיות סיימתן עם זה ובגדול ושנה הבאה בגרויות שקטן עליכן !

כוחות  וכמה  אתן  מי  וידעו  ישמעו  כולם  שעוד  ויודעות  עליכן  סומכות  באולפנא  מדהימה  הכי  מהשכבה  חלק  להיות  הזכות  על  תודה 
מטורפים יש בכל אחת ואחת מכן !!!!! גאות בכן כ״כ ומאחלות לכן צלחה בהכללל!!!!! 

חנה והודי׳ה

השביעיסטיות הנדירות 
יחד  שעברנו  מהמאורעות  מעט  לכתוב  כדי  כאן  התכנסנו 

בעוז ובתעצומות.
נחתנו ישר לסליחות חגיגיות עם הרבה השתוקקות וציפיות

לשבת ראשונה רצופת הפתעות.
השכמות כל בוקר )!( פעולות ושיחות,

בתורניות מפציצות, ללקק את המזלג מאפשרות. 
את חג הסיגד חגגנו בהצגות וכמובן אינג׳רה לטעימות.

טיול שנתי חמים, אבל לא בלילה, 
התגבשנו לאללה!

בכנס שביעית הפצנו את מירון,
כי תכלס אין על הצפון!!

שו שו שוק פורים באווירת סיפורי ילדים,
השקענו לילות וימים.

חדר אוכל קסום ומרשים את כולנו הפעים.
עבר לו הזמן והגענו לכאן, 

המסע לפולין חיזק אותנו וחיבר,
ומעריכים יותר כל רגע בישראל.

לבגרויות הגעתן ״קצת״ חוששות והוכחתן שאתן תותחיות!
ואוכלים, ששימחו  פינוקים  ביקרנו עם  אצל המורות אנחנו 

את קיבתנו לכמה רגעים.
ל״ג בעומר התקרב ואיתו גם ״אורחים בשחורים״,

שהפכו לנו את החדרים.
ביום ירושלים זכינו להתחבר לעם ולעיר,

עם אוירה מיוחדת ומגבשת באוויר.
עם שבת הורים מרגשת של הבנות מנשה, 

התחברנו והכרנו יותר זה את זה.
שבת אצל דקלה, פינוקים ומשפחה מיוחדת,

התגבשנו והאווירה הייתה באמת מרוממת.
עם נפש תאומה, קומנדו וסרטוני השכמה, וכמובן חבצלת

 המסנוורת שהצטרפה לאווירה.
שבת אצל אדרת, במשק לתפארת,

באתן לשטחים והתפרענו בפינוקים.
יצאנו יחדיו לסחנה מטורף,

עם פק״ל משקפיים, גלגל ים וכפכף.
מריחות את הסוף, מנצלות כל דקה,

צחוקים, בכי בערבוביה.
כי בכל זאת עוד רגע שנה הבאה!

ופתאום מצאנו את עצמנו בסוג של פרידה,
כי מדריכות כאלו לא יהיו שנה הבאה.
יאללה שמיניתשע״ח- תעיפו ת׳סכך!!

אין ספק אתן מחזור שלא ישכח.
בליבנו תמיד תישאר התקופה היפה,

אז... מחכות לכן בחופה!
אוהבות עד בלי דיי,

החבר׳ה- דקלה, אדרת והילה.

וגדושה, בהמון פעילויות של האולפנה, נסכם בכמה  וואו. אחרי שנה מלאה 
מילים, שיהיו למזכרת בהמשך החיים. כשמיניסטיות האחראיות להוביל את 
האולפנה, נכחתם בסליחות והפצצתם השבעה.. חגים ושבתות בבית עשיתן, 
כמה  הדרך  ועל  וחנוכה,  שנתי  טיול  סגרתן.  שבאולפנה  לכמות  מתקרב  לא 
פעולות מדריכה. מסע פסיעות בחול שהיה מטורף, ולאחריו הכתרה שהעלתה 
פה את הרף. שבוע אדר וגם רבנית, שהייתה בשבילנו ממש שפיצית. תקופת 
בגרויות עמוסה עד מאד, שלא השאירה לכן טעם של עוד.. סוף שנה שנמשך 
בהמון סופים קטנים, פעולת פרידה ובלילה כמעט לא ישנים. סחנה, טיול סיום 
לא נשכח, ועל כך תודה רבה להדס! אין כמו לסגור את המעגל בשבת הורים, 
שאת הבת שלהם כ"כ אוהבים. מסיבת סיום ותעודות גמר, המעידות סופית 
שבאולפנה לכם מה לעשות נגמר. וזהו- יצאתן למסע החיים, שבעזרת ה' לא 
יהיה קשיים. שכל אחת תמצא את יעודה, ושאף אף פעם לא תרגיש בודדה. 
מאחלות לכן רק טוב בחיים, ושה' יהיה איתכם בכל העניינים. אהובות אותכם 

מאד! וכבר ממש מתגעגעות! ו.. נפגש בשבת בוגרות;-(

נחשון
תוכנית נחשון הינה מיזם אינטרנטי חדשני הפועל באולפנה לבנות כיתות י'-יב' ונותן 
פיזיקה  מתמטיקה,  אנגלית,  יח"ל(   4-5( המוגברים  במקצועות  לימודי  לתגבור  מענה 
וביולוגיה. הלימוד בתוכנית מתקיים על בסיס שבועי בשעות אחה"צ, הבנות מחולקות 
עם  לומדות  הן  ורמקולים  אוזניות  מחשב,  ובאמצעות  הלימודים  רמת  עפ"י  לזוגות 
חונכת אישית באופן וירטואלי. לימוד המאפשר לתלמידות ולחונכות לשוחח ולכתוב 
לכל  אישי  יחס  המעניקות  מצטיינות  סטודנטיות  הינן  בתכנית  החונכות  אמת.  בזמן 
תלמידה ומאפשרות לה לקדם את הישגיה בצורה מיטבית לקראת בחינות הבגרות. 
השתתפו  אשר  תלמידות,   35 נחשון  בתוכנית  השתתפו  הנוכחית  הלימודים  בשנת 

ביותר מ 1200 שיעורים!
יישר כוח לתלמידותינו היקרות יזבעלם אמסאלו מכיתה י"א, ושולמית נוימן מכיתה י', 

אשר זכו בהצטיינות על התמדתן בתוכנית.

קדם עתידים
התוכנית מיועדת לתלמידים המובילים מהפריפריה, המבקשים לרכוש תעודת בגרות 
בקרב  האישית  המסוגלות  תחושת  את  לחזק  היא  התוכנית  מטרת  איכותית-מדעית. 
אקדמיים  ללימודים  אותן  ולכוון  הלימודיים  ההישגים  בשיפור  להן  לסייע  התלמידות, 
3 שנים  בתחומי ההנדסה והמדעים. התוכנית פועלת בשיתוף עם משרד החינוך מזה 

וחולשת על כיתות ט'-י"ב, פרויקט צומח.
ואנגלית,  במתמטיקה  תגבורים  מקבלות  התלמידות  עתידים  בקדם  הפעילות  במהלך 

העשרה בתוכניות מצוינות ויציאה לימי מדע בטכניון ובמכוני מדע נוספים.
בשנת הלימודים הנוכחית השתתפו בתוכנית קדם עתידים 70 תלמידות מכיתות ט'-י"ב !

בנוסף, האולפנא זכתה להערכה מטעם רכז התוכנית על הפעלה מיטבית של התוכנית 
ועל ההתמדה של התלמידות בתוכנית.

עזריאלי
תכנית  הינה  חינוכית"  להעצמה  עזריאלי  "מכון 
הוליסטית בחטיבות הביניים לשם שיפור כישורי למידה 
קרן  ע"י  מופעלת  התוכנית  והורית.  חברתית  והעצמה 
הזה  הלאומי  האתגר  עם  להתמודד  במטרה  עזריאלי, 
את  מהוות  ט'  עד  ז'  בכיתות  הלימוד  שנות  פיו  על   ,
שלב  רבים,  תלמידים  של  בחייהם  המים  פרשת  קו 
להגביר  במטרה  ייחודיות  והדרכה  תמיכה  המחייב 
משלושה  מורכבת  התוכנית  ללמידה.  המוטיבציה  את 
מעגלים: מעגל לימודי, מעגל חברתי ומעגל המשפחה 
שמטרתם לשפר את כישוריהם הלימודיים והחברתיים 
של התלמידים ולהתמקד בתפקיד שממלאים ההורים 

בתהליכי הלימוד של ילדיהם.
בתוכנית    39 השתתפו  הנוכחית  הלימודים  בשנת 
תלמידות מכיתות ז'-ט', אשר קיבלו תגבורים קבוצתיים 

ואישיים במקצועות: מתמטיקה, אנגלית ושפה.
הצטיינו  עזריאלי  מתוכנית  ט'   כיתה  מתלמידות  חלק 
המצויינות  לתוכנית  והתקבלו  הלימודיים  בהשיגיהן 

קדם עתידים!

בית ספר ערב
קבוצות  לכל  תגבורים  של  נרחבת  מערכת  הפעלנו  הנוכחית  הלימודים  שנת  במהלך 
'תוכנית סולמות'   מיוחדת,  בנוסף, הפעלנו תוכנית  ט'-י"ב!  הלימוד במתמטיקה מכיתות 

לקידום תלמידות להצטיינות באנגלית.
של  לקבוצות  ספציפי  באופן  נתנו  המלל,  ורבי  השפה  במקצועות  נוספים,  תגבורים 

תלמידות שאותרו כזקוקות להשלמות ולתגבור לימודי לקראת הבגרויות.

מרכז למידה
פרטניים  שעורים  רבות  תלמידות  מקבלות  השנה  במהלך 

לימודי. הלמידה  וחיזוק  לתגבור  לאורך השנה  באופן קבוע 
אותו  למידה',   'מרכז  חדר  ומפנק,  נעים  בחדר  מתקיימת 
בהוראה  מומחית  שלר,  ליאורה  המורה  ומנהלת  הקימה 

מתקנת.

 שח"ק ירוק 
התוכנית מהווה הכרה בחינוך סביבתי משמעותי המתקיימת בבית הספר, ומתווה דרך פעולה 
והיישוב  הספר  בית  בשטח  ולצומח  לחי  ומחויבות  העצמה  תוך  סביבתית  לפעילות  אפשרית 
בבית  מקיים  חיים  אורח  יישום  הסביבה,  על  למידה  של  העקרונות  על  מבוסס  המודל  מירון. 
הקהילה  ובהתנהגות  בתודעה  לשינוי  להביא  שמטרתה  לתלמידות  ופעילות  הדרכה  הספר, 

הבית ספרית ביחס לסביבה
התלמידות,  של  העצמי  הביטחון  את  מעלה  ספרית,  הבית  האווירה  על  משפיעה  זו  תוכנית 
יוצרת זיקה בין התלמידות למקום הלימודים ולקהילה, מצמצמת את כמויות הפסולת והלכלוך, 

ממחזרת חומרי פסולת ומגבירה את המודעות לסובב אותנו. 
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עבודות חקר מדעיות
 

השתתפות בתחרות "עבודות חקר מדעיות"
 במסגרת לימודי המדעים תלמידות כיתה ט' ערכו חקר מדעי מלא להכרות עם תכונותיו של קמח הטף, שבו עושים בני העדה האתיופית 

שימוש בהכנת מאכלים רבים. הבנות נחשפו לסגולותיו היחודיות של קמח הטף  בהרצאה שנתנה המורה אילנית צ'וקול.
את תהליך ביצוע הניסוי וכתיבת העבודה ליוו המורות למדעים: עדנה אתחד ומירב עדני הכהן.

נציגות של הכיתה: רוסו אוריה, סופר הדר, סגרון יסכה וסגליס הודיה השתתפו בתחרות מחוזית שנערכה בישוב אפרת שבגוש עציון, וזכו 
בפרסים בחידון אינטראקטיבי ובצל"ש על העבודה!

 
 

  

 סיורים לימודיים
בטכניון.  ולימודי  חוויתי  ליום  נסעו  ט'  מכיתה  עתידים'  'קדם  בנות   •
במסגרת הפעילות הבנות שמעו הרצאה מדעית וביצעו ניסויים מדליקים 

בכימיה.
בטבת,  עשרה  צום  לקראת  י"א,  כיתה  תלמידות  ושם:  ביד  ביקור   •
המחנכות  עם  בירושלים  ושם'  ב'יד  ביקרו  השואה,  לימודי  ובמסגרת 
ועם המורה להיסטוריה, ברכה חממי. במהלך הביקור הן שמעו הדרכה 

במוזיאון והשתתפו בסדנא לימודית.
• בנות מגמת ביולוגיה: השתתפו בסיור לימודי בשמורת הטבע 'אפק'.

המגמה,  רכזת  בליווי  בטכניון,  מדע  ליום  נסעו  מחשבים:  מגמת  בנות   •
המורה הדס שטרן, שמעו הרצאה מדעית בנושא: 'חידושים בטכנולוגית 

הננו ואחסון המידע' , והשתתפו בסדנא פעילה בתכנות רובוטים.
הוצגו  שם  בירושלים,  הארצית  בתערוכה  ביקרו  אומנות  מגמת  בנות   •
הוצגו  שלנו  מהאולפנא  הארץ,  מכל  תלמידים   של  מצטיינות  עבודות 
ואודיה רובין בהנחייתה של רכזת  עבודותיהן המצויינות של אביגיל אלן 

המגמה רונית גבאי. הבנות השתתפו בשתי סדנאות אומנות ונהנו מאוד!
נאום  לשאת  שנבחרו  אלן  ולאביגיל  גבאי  רונית  למורה  מיוחד  צל"ש 

משותף בפתיחת התערוכה הארצית!
• בנות מגמת תאטרון נסעו וצפו במהלך השנה במספר 
הצגות, בליווי והנחיה של המורה המוכשרת  שלנו, רעיה 
מנת  על  הצגות  בעשרות  לצפות  רבות  שטרחה  כהן, 

לברור לבנות את המיטב והמתאים מבין ההצגות!

עבודות גמר וחקר בהיקף 5 יח"ל:
עבודת הגמר היא משימה לימודית המאפשרת לתלמידה  לימוד נושא וחקירתו על-פי בחירה 

ועניין אישי.
הכנת עבודת הגמר היא בבחינת שיאו של תהליך החינוך וההתנסות הלימודית. היא מאפשרת 
התמודדות עם משימה לימודית מעמיקה ומאתגרת ועיסוק בסוגיה, שהיא מעבר לנלמד בבית-

הספר ובתכנית הלימודים והבחינות הרגילה. הכנתה מבוססת על ידע מדעי עדכני, דרכי מחקר 
ועבודה מדעיים. הכנתה היא בליווי והדרכה של חוקרים ואנשי מדע. העבודה היא ביטוי ליכולתה 

המצוינת של התלמיד, לידע ולכלים שרכשה ולהתנסויותיה הלימודיות והמגוונות.
קפדני  מיון  תהליך  עוברות  בצפת,  לרפואה  והפקולטה  גליליום  בשיתוף  האולפנא,  בנות 

ומתקבלות לפרויקט כתיבת עבודת גמר אישית בתחומי הביולוגיה, הרפואה והביוטכנולוגיה.
בשנת הלימודים הנוכחית סיימו 3 תלמידות כיתה יב' לכתוב עבודות גמר בהצטיינות יתרה:

גנים  "חיפוש  בנושא:  בביולוגיה  גמר  עבודת  במקביל  כתבה  העולמי,  התנ"ך  כלת  כהן,  נעמי 
הקשורים לצפיפות עצם בבני אדם תוך כדי שימוש במודל של דגי זברה".

תאים  של  אימונומגנטית  "הפרדה  בנושא:  בביוטכנולוגיה  גמר  עבודת  כתבה  וייס,  שובל 
 Cell Enrichment Process -14( מדם פריפרי בעזרת טכנולוגיית הCD מונוציטים )סמן

."Cell Therapy -לשימושים עתידיים בתחום ה
וענבר מלכא, שזכתה גם בהצטיינות בכנס עבודות גמר, ערכה מחקר בביוטכנולגיה בנושא: 
 Cell-ה טכנולוגיית  בעזרת  פריפרי  מדם   )19CD )סמן   B תאי  של  אימונומגנטית  "הפרדה 

."Cell Therapy -לשימושים עתידיים בתחום ה  Enrichment Process
אנו מאחלים הצלחה רבה גם לשיראל וייס ורננה אבוחצירה מכיתה י"א בתהליך כתיבת עבודת 
המחקר שלהן. וכן לשקד בן דרור, רחלי אוחיון, מוריה ממן ואחינועם לוי מכיתות י' לרגל קבלתן 

לתוכנית.


