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תחפושת חינוכית :אולפנת בני עקיבא השומרון התחפשה ליום אחד לשדה
תעופה – כדי לתרגל את האנגלית ,ובעיקר כדי להפנים את חשיבות המקצוע

ז

ה קרה עוד לפני שהתחיל חודש אדר ,וכל הישיבות
והאולפנות הפכו לבסיסי צבא ,גני חיות ,תחנות חלל
או רעיונות מטורפים אחרים של השמיניסטים .באולפנת
בני עקיבא אלקנה ,ביום חול רגיל לחלוטין ,הפכה
האולפנה לנמל תעופה – שמתנהל
כולו באנגלית.
הפרויקט היה למעשה תרגיל ענק
באנגלית .ליום אחד ,האולפנה דימתה
שדה תעופה במדינה זרה ,שאנשיו
אינם דוברים עברית .התלמידות היו
צריכות למלא דרכון והעדפות לטיסה,
לעבור צ’ק אין ,לברר על המדינה
שאליה הם טסים ,לקנות בקפיטריה
ולעלות למטוס – וכל זה באנגלית
בלבד .כדי לעמוד במשימה ,הן התכוננו
מראש בשיעורי האנגלית ,ולמדו את
אוצר המילים הרלוונטיות לטיסה.
במהלך התחנות שהן עברו בשדה
התעופה ,הן תרגלו אנגלית לתחומיה
השונים – הבנת הנשמע ,הבנת הנקרא,
כתיבה ודיבור בעל פה.
את המבצע הוביל צוות האנגלית
באולפנה ,ואת כל התחנות בשטח -
ביום עצמו ובהכנות לפניו – הפעילו
בנות מצטיינות באנגלית ,לאו דווקא
דוברות אנגלית מהבית .הן ערכו
תחקירים על יעדים בעולם ,אספו
פריטים מחברות תעופה ,הכינו
דרכונים ושאלונים ועוד .ליום עצמו הן
באו לבושות כדיילות.



נשמע כמו הפקה שדורשת הכנה ארוכה מראש.
כמה זמן עבדתן על זה?
“התחלנו לחשוב על זה כמה חודשים מראש ”,מספרת רחל
בורנשטיין ,רכזת האנגלית באולפנה
ורפרנטית האנגלית ברשת בני עקיבא.
“היו דברים שדרשו הכנה של שבועיים,
ודברים שדרשו הכנה חודשיים מראש.
השעות שהבנות הקדישו נחשבו להן
לחלק מהמחויבות האישית או לשעות
פרטניות ”.רחל מציינת שההשקעה
אמנם דרשה זמן ,אבל התקציב הנדרש
לא היה גבוה מדי“ .כשביקשנו תקציב
לא הגזמנו ,לא הייתה עלות מטורפת.
בכל אופן ,הייתה תמיכה מהמנהל
האדמיניסטרטיבי ,ובכלל מההנהלה,
לאורך כל הדרך”.
איך הבנות הגיבו?
“הן התלהבו ,הגיבו בשמחה ,נהנו מזה
מאוד .גם הבנות עצמן שהפעילו את
התחנות השונות התלהבו נורא והרגישו
גאווה .הרעיון היה שהפעילות תהיה
כייפית ,באווירה טובה”.
והרעיון לדבר רק באנגלית הצליח,
או שנשמעו מילים בעברית פה ושם?
“המפעילות דיברו רק אנגלית .כשהיו
בנות שדיברו בעברית ,המפעילות עודדו
אותן לנסות להתנסח באנגלית בכל
זאת ,ואמרו להן‘ :עכשיו תנסי להגיד
את זה באנגלית’ .הכל היה באווירה של
כיף ורוגע”.
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ההשקעה באנגלית לא באה על חשבון כבודה של ישראל:
במהלך ה’טיסה’ ראו הבנות קליפ שצולם באולפנה לקראת
האירוע ,על בסיס השיר “ ”Homeשל המכביט’ס ,על
תחושת הביתיות בארץ ישראל .הסרטון ,שהבנות השתתפו
בו ,הביע את המסר שגם כשטסים מעבר לים ,אין מקום כמו
ארץ ישראל .גם מבחינה פורמאלית ,הפעילות לקחה שעה
וחצי בלבד ,תוך פגיעה מינימלית ככל האפשר במקצועות
אחרים .מסיבה זו נערכה הפעילות לכיתות ז’-ט’ בלבד –
לא היה אפשר להספיק יותר מזה מבלי לפגוע בסדר היום.
“אילו יכולנו ,היינו עושות את זה לכל האולפנה”.

המזכרת מהיום המיוחד הייתה ‘כרטיס הטיסה’ שמשמש
גם כסימנייה .עליה נכתבEnglish: Your Ticket To “ :
 .”Flyזה אולי המסר המרכזי שהיום הזה בא להעביר ,הרבה
מעבר לתרגול – אנגלית איננה רק מקצוע במערכת השעות,
אלא כרטיס ליעדים רבים בחיים“ .אנחנו רוצות לשדר לבנות
ולכל התלמידים :אנגלית זה לא רק לעבור מבחן ,משתמשים
בזה ביום-יום .כל בוגרת אומרת לי‘ :אילו הייתי יודעת כמה
נשתמש באנגלית ביום-יום בעתיד ,הייתי משקיעה יותר
בתיכון .אנגלית לא לומדים למבחנים ,לומדים לחיים”.

לפרטים נוספים :רחל בורנשטיין | 052-8955522

קצרים
עניין של זהות

טעים ללמוד כימיה

היום שבו נער או נערה מקבלים תעודת
זהות אינו נתפס כמרגש במיוחד ,והוא
נדמה בסך הכל כביצוע של תהליך בירוקרטי.
בישיבת בני עקיבא רעננה לקחו את העניין
ברצינות ,ולפני שבני כיתות י' יתחילו לקבל
תעודות זהות ,לקחו את כולם ליום בירושלים
– שם הם ביקרו בכנסת ,ערכו טקס בהר הרצל
ושמעו הרצאות על משמעותה של אזרחות
ישראלית .למותר לציין שאחרי יום כזה ,קבלת
תעודת הזהות הפכה לרכיב משמעותי בחינוך
הציוני-דתי של התלמידים.

לא רק שכימיה יכולה לעניין את
התלמידים ,היא יכולה אפילו
להיות טעימה .בכיתות ז'
בישיבת בני עקיבא נתניה,
לומדים בשיעורי כימיה את
העקרונות המדעיים שעליהם
בנוי האוכל שאנו אוכלים.
שיעורי הבית שלהם נשמעים שווים
במיוחד – הכנת מאפה ביתי ,שאותו
מגישים עם המתכון המדעי שלו.
לפרטים נוספים :הדר הראל ,רכזת מדעים | 054-6270078

לפרטים נוספים :קולט גולדמן | 052-3693826

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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