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הצלצול הוא בַּ ְשבִ ילים

על העלון

במוסדותינו מתפתחות בכל
עת יוזמות חינוכיות חדשות
ומעניינות ,שתורמות למכלול
העשייה החינוכית המשמעותית.
נוכח זאת ,מינהל החינוך של
הרשת יוציא לאור בע”ה גיליון
קבוע ששמו "שותפים ברשת",
ובו תתפרסם בכל פעם סקירה
קצרה על יוזמה חינוכית יפה
שייתכן כי ראויה היא לאימוץ
גם אצלכם.
לשמחתי ,ידידנו חיים אקשטיין
ניאות לקבל עליו את כתיבת
הדף בעבור מינהל החינוך של
בני-עקיבא.

תלמידים עושים את “שביל ישראל”
ויוצאים ברווחים חינוכיים רבים בתרמילם

א

ם תאמרו להם ש”לימודים זה לא סתם
טיול” ,הם יענו לכם :נכון ,זה לא סתם
טיול ,אלא טיול רציני ומשמעותי .בישיבת
בני עקיבא “נר תמיד” בחשמונאים נפתחת
השנה הרביעית שבה תלמידים בישיבה
הולכים להשקיע מאמץ ,וללכת בשביל
ישראל עד סופו .כך מצליחים בישיבה
להוסיף אמצעי רב עוצמה נוסף לחינוך
לאהבת הארץ ולעיסוק בזיקתנו אליה.

שביל ישראל ,החוצה את כל הארץ מצפון
לדרום ,הפך זה מכבר למסלול פופולרי
בקרב ישראלים רבים ,מכל הגוונים בחברה.
יש שמקדישים כמה חודשים כדי ללכת את
כולו ,ויש שבוחרים בכל פעם מקטע אחד.
האפשרות השנייה הציתה אצל הרב שלמה
שוב ,מנהל החטיבה בישיבת בני עקיבא “נר

תמיד” בחשמונאים ,רעיון חדש :לצעוד עם
התלמידים בשביל .אף על פי שאין מדובר
בישיבה סביבתית או במגמת ארץ ישראל,
התלמידים יוצאים לשביל לחמישה טיולים
בני יומיים במשך השנה .הם עושים זאת
במרוצת שנתיים בחטיבה ושנתיים נוספות
בתיכון – ובתוך ארבע שנים הם מסיימים את
השביל ,בלי לפגוע ברצף הלימודים הסדיר.
“הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו :קום
התהלך בארץ” ,מסביר ראש הישיבה ,הרב
פלטי גרנות ,את העיקרון שמאחורי הפרויקט.
“קניין ארץ ישראל מתבצע לא רק בכיתות,
ולא רק על ידי לימוד עיוני של הקשר שלנו
לארץ ישראל ,אלא גם ובאופן משמעותי דרך
ה’התהלכות’ .לא ללכת למקום מסוים ,אלא
ללכת בשביל ללכת”.

מוצע להפיץ את הדפים לחברי
צוות הניהול ולצוות החינוכי.

חורף טוב,
יונה גודמן
מנהל חינוכי
תלמידי ישיבת בנ"ע
נר תמיד בשביל ישראל
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בס״ד

השיגעון של הרב שוב לדבר הצליח להדביק תלמידים רבים,
והם הצטרפו מרצונם החופשי .הם עושים שיעורי בית מראש
ולומדים על המקומות שיטיילו בהם ,ונרתמים להיות אחראים
בעצמם לאוכל ,ללינה וכדומה“ .הרעיון שלנו הוא שהעלות
מצדנו תהיה מינימלית ,וכל הדברים הם התארגנות של
תלמידים והורים” ,אומר הרב גרנות.
התכנית אינה פוגעת בלימודים?
“הטיולים נעשים בימי חמישי ושישי בשבועות שבהם יום שישי
חופשי ממילא ,כך שהתלמידים עושים את זה ‘על חשבונם’.
בימי חמישי אנחנו דואגים שהתלמידים שנשארים בישיבה לא
יתקדמו בלימודים אלא יחזרו על החומר ,והשנה התחלנו גם
העשרה מדעית למי שנשאר”.
בכל בית ספר יש טיולים ,ויש גם מוסדות שמרבים לטייל בארץ.

מה מיוחד בשביל ישראל דווקא?
“בשביל ישראל יש סמליות .הוא מחבר ישראלים רבים ,צעירים
ופנסיונרים ,דתיים וחילונים .זה שביל שיש בו אמירה ,אנחנו
הולכים עם כל עם ישראל”.
לפי התכנית ,תלמידי שכבות ז–ח מתחילים בצפון ומדרימים עד
לישיבה ,ותלמידי ט–י מתחילים בדרום ומצפינים עד לישיבה.
מבנה זה מתאים לישיבה שנמצאת במרכז ,אך הרעיון הכללי
יכול להתאים לכל ישיבה או אולפנה ,בכל מקום שתהיה.
בשנה זו ,השנה הרביעית של הפרויקט ,ייפגשו לראשונה
מסיימי החלק הצפוני ומסיימי החלק הדרומי ,שמסיימים
לראשונה את שביל ישראל כולו .גם אם הם לא יגידו “הדרן
עלך” ,סביר להניח שזה יהיה מעמד משמעותי“ ,סיום” על ארץ
ישראל.

לפרטים :הרב שלמה שוב | 0 5 2 - 3 0 0 3 7 7 7

קצרים
נואם נולד

הרוצה את הרב – יבוא אליו

נ

ערים בגיל תיכון שומעים שמות של רבנים ,ואולי
קוראים עליהם קצת ,אבל כמה תלמידי חכמים יוצא
להם לפגוש מקרוב? בישיבת מטה בנימין מתקיימת
“סיירת השחר” ,במסגרתה תלמידים יוצאים עם
ראש הישיבה לתפילה ולמפגש עם אישיות רבנית.

השנה הם כבר נפגשו עם הרב הראשי לישראל הרב דוד
לאו ,עם הרב יעקב שפירא ועוד .רעיון חשוב ומעשיר זה
יכול לתרום לחינוך הנערים להכרת ערכם של תלמידי
חכמים ,בנוסף לערך של עצם המפגש עמם.

ב

ין החוגים שמציעה ישיבת בני עקיבא אלקנה
לתלמידיה יש חוג חדש ומעניין :דיבור לפני קהל.
החוג מכשיר את התלמידים המעוניינים בו לנאום,
לשכנע ,לבנות טענות ולעמוד מול ציבור.

מי יודע ,אם יקומו עוד חוגים כאלה בישיבות ובאולפנות
אולי יצמחו מהם חברי כנסת ,עיתונאים ,מרצים ,ולא
פחות חשוב מכך – אנשים בעלי ביטחון עצמי ועמדה
מגובשת.

לפרטים :הרב יניב | 050–3043488

לפרטים :הרב ניצן ימין | 052–5665506

נשמח לשמוע על יוזמות חינוכיות מקוריות כדי לפרסמן:

h a i m @ h a o t i y o t . c o m
כתיבה :חיים אקשטיין
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