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נצא לשטח
לקראת כלה
בישיבת בני עקיבא לפיד מודיעין לקחו אוהלים ,כלי בישול וחוט עירוב,
ויצאו לעשות שבת בשטח
בשביל חלק גדול מבני הנוער ,המשפט “מי שטרח
בשבת יאכל בשבת” משמש בעיקר כפתגם ,בעוד
בפועל בשביל השבת טורחים ההורים או צוות
הישיבה .בישיבת בני עקיבא לפיד מודיעין יצאו
לטרוח לקראת שבת ,לאכול ממה שטרחו ובאופן
כללי לחוות שבת מסוג אחר .כמו במחנה קיץ הם
לנו בהרי הכרמל ,טיילו ,בישלו ,עברו פעילויות
גיבוש ועשו שבת בתנאי שדה.



לפעילויות במהלך השבת ואפילו לעירוב .מעבר לחוויה
של שבת באווירה אחרת ,יש כאן לימוד והתנסות מעשית
במגוון הלכות שבת הקשורות לשטח ,אותן הם עתידים
לפגוש בעתיד הקרוב בעת שירותם הצבאי.
עיסוק בעירוב ובתחום שבת אינו משימה פשוטה.
התלמידים לא מרגישים ש”מפילים” הלכות מורכבות
על הטיול שלהם?
“דיברנו איתם על זה ,וזה חלק מהעניין ,ללמוד בצורה
מעשית ולא רק תאורטית בכיתה .אנחנו הולכים בפועל
לקחת חוט ,למצוא את העמודים ,לראות איך לעשות צורת
הפתח ,לתכנן לאן רוצים להגיע בשבת ולדאוג לעירוב
תחומין .הם יודעים את זה ,ומי שבא – בא על דעת זה.
כאמור ,לא חייבים לבוא ,זו בחירה חופשית בלבד”.

“זו יוזמה שהגיעה מהשטח ,גם מהתלמידים וגם מהצוות”,
סיפר לנו ראש הישיבה הרב שמואל רוזנבלום ,שעות אחדות
לפני שהחמשו”ש המיוחד יצא לדרך“ .זו שבת רשות ,רק
חבר’ה שרוצים לצאת יוצאים .אנחנו יוצאים היום לטיול
קצר ,מגיעים למקום ,מתחלקים לחוליות וכל חוליה תיקח
משהו אחר להתמקד בו – בישולים ,תוכן לשבת ועוד .ביום
שישי נעשה עוד טיול קצר ,ואחרי זה נחזור ונתחיל להכין
את השבת”.

מי ומי ההולכים? מחזור מסוים או תלמידים מכל הישיבה?

בשונה ממחנות קיץ ,בשבת הזו אין צוות שדואג מראש
לכל מה שצריך .התלמידים דואגים בעצמם לבישולים,

"אנחנו ישיבה גדולה ,והיציאות שלנו לשבתות הן בדרך
כלל על בסיס מחזורים .אבל פה המטרה היא לצאת כל
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החטיבה העליונה ,כל מי שרוצה לשבור את הנושא של שכבות
ומחזורים שונים".
כ־ 150תלמידים יצאו לשבת ,מכיתות ט–יב .כן ,כולל
השביעיסטים והשמיניסטים שבין המתכונות לבגרויות.
חלקם עוד עשו מתכונת ביום שישי בבוקר ,ובצהריים נסעו
ברכבת כדי להצטרף לשבת.
מאיפה נבע הרעיון?
"התלמידים רצו לעשות משהו שלא יהיה לפי שכבות אלא
יהיה שייך לישיבה כולה .הם גם רצו לעשות זאת במקום
קצת אחר .הם לא ידעו להגדיר מה הם רוצים ,אז עזרנו להם
לחשוב ,והצענו :למה לא בשטח? נישן באוהלים ,נקים לעצמנו
את המחנה שלנו ,נלמד את ההלכות הרלוונטיות"...

איך ההורים מגיבים?
"הייתה פה אסיפת הורים ,והם תמכו מאוד .היו הורים שאמרו:
'כל הכבוד ,הלוואי ואני הייתי יוצא לשבתות כאלה '...באופן
כללי יש אצלנו הרבה פעילות חברתית .זה פיילוט ראשוני
שאנחנו עושים ,ובעזרת ה' נהפוך את זה למסורת.
המטרה היא קודם כל לצאת לטבע ,להתחבר לארץ ישראל,
לחבר את הקודש אל החול ממש ,לעשות שבת למי שבא
עם מוטיבציה לחוות חוויה רוחנית ,והוא מחויב להיות חלק
מהסיפור הזה – כי מי שיוצר את השבת הם התלמידים עצמם.
להיות בלי מחיצות ,ובלי מבוגרים וצעירים – כולם יחד".

לפרטים נוספים :הרב שמואל רוזנבלום | 052-8308306

קצרים
מדע  -הלכה למעשה

פצצה של תרגיל
כדי לתרגל את החומר שלמדו במהלך
השנה ,נכנסו בנות מגמת כימיה
באולפנת בני עקיבא מודיעין
(זוכת פרס החינוך) ל"חדר
בריחה" .המשימה שלהן
הייתה לנטרל פצצה שכביכול
נמצאת בחדר ,בעזרת ניסויים
וידע שצברו .כך הן התנסו ביישום
החומר הנלמד ,וגם הפכו אותו למהנה
ומאתגר – ממש פיצוץ של שיעור.
לפרטים :רכזת הכימיה ,חגית לוי | 052-8636656

במסגרת לימודי המדעים בישיבת בני
עקיבא השומרון בקרני שומרון ,שמעו
תלמידי כיתות י' שיחה מקיפה בנושא
השתלת איברים לפי ההלכה.
מעבר לחשיבות הנושא בפני עצמו ,הרווח
החינוכי היה כפול :מפגש עם סוגיה תורנית
שעל סדר היום ,ויישום של מקצוע הלימוד
המדעי .שילוב אקטואלי ורלוונטי של תורה
ומדע.
לפרטים :מנהל התיכון ,הרב קובי בראון | 052-4318890

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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