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תלמידות אולפנת בני עקיבא פסגת זאב
מדברות אנגלית בסקייפ עם יהודים מבוגרים מקנדה

כששרה גורדון מקנדה יזמה את פרויקט “ישראל
קונקט” ,עוד לא התחילו לקדם במשרד החינוך
הישראלי את נושא האנגלית כשפה דבורה .הרעיון
מאחורי המיזם היה להפגיש בין יהודים מבוגרים
בקנדה ובין תלמידים מישראל דרך סקייפ ,שינהלו
ביניהם שיחות באנגלית .היוזמה נכנסה לכמה בתי ספר
בישראל ,וכעת תופסת תאוצה בעקבות המגמה החדשה
יחסית במשרד החינוך – לדאוג שתלמידים לא רק ישננו
כללי דקדוק ,אלא יצליחו לדבר אנגלית שוטפת.
אולפנת בני עקיבא פסגת זאב משתתפת בתוכנית זו השנה
השנייה“ .יש תוכנית כתובה שאנחנו מקבלים בכל שבוע ,על
מקומות בארץ “,מספרת יעל הדר ,רכזת אנגלית באולפנה.
“הבנות צריכות לדבר על המקומות האלה לפי מה שכתוב
להן .הן קוראות יחד עם המבוגר או המבוגרת שבצד השני
חלקים מהטקסט ,אבל אחר כך מדברות גם על דברים אישיים.
הם שואלים אותן ,הן שואלות בחזרה ,מדברים על המשפחה
פה ,על המשפחה שם ,נוצר קשר יפה מאוד“.

T

כ מ ה ז מ ן או רכ ת ה שי חה ?
“היא אמורה להיות עשרים דקות ,אבל נמשכת כמעט שעה.
השיחה נעשית קולחת וגולשת לנושאים רבים“.
מסתבר ששיחה עם אדם לא מוכר ,בשפה לא מספיק מוכרת,
יכולה בכל זאת ליצור קשר מיוחד .על הקשר הזה יכול להעיד
מפגש יוצא דופן ,שהתרחש בפעם הקודמת שבה הפרויקט
התקיים באולפנה :בקיץ ,אחרי שנה של שיחות וירטואליות,
אחת הבנות נפגשה פנים אל פנים עם האישה שדיברה איתה
לאורך השנה“ .אחת המתנדבות הגיעה לארץ עם בעלה ,והיא
ביקשה להיפגש עם התלמידה שאיתה דיברה .נפגשנו כולנו
לארוחת ערב אצל התלמידה ,כולל המורה ואני בתור הרכזת“.
יצוין שהמפגש כלל את מה שאי אפשר להעביר דרך סקייפ –
ארוחה מעשה ידי אמה של התלמידה ,כמיטב מסורת העדה.

לא י ז ו שכ בה מ י ו עד ה פ ר ו י ק ט? האם התלמי דות
ש מ ש ת ת פו ת ב ו כ ב ר שול טו ת ב אנגלית?
“אני עושה את זה אצלנו בכיתה אחת בשכבת י' ,ולא עם
הבנות החזקות אלא עם בנות חלשות ,כדי להעלות אותן לחמש
יחידות .בעבר עשינו את זה בכיתות ח'–ט' ,וגם אז זה לא היה
עם ההקבצה החזקה .עשינו את זה עם מי שרצתה ,ועכשיו
לקחנו קבוצה מסוימת שאנחנו נותנים לה עוד דחיפה .התחלנו
אחרי סוכות במספר משתתפות קטן ,ולאט לאט אנחנו גדלים“.

הב נ ו ת מ צלי חו ת ל נהל ש י חה שלמה באנגלית  ,הן
לא נ ת ק עו ת ב א מ צ ע ?
“ואם הן נתקעות? הרעיון הוא לדבר בכיף וליהנות .אנחנו
נמצאות שם ,יש מורה אחראית במקום ,ואם הבנות נתקעות הן
יכולות לשאול אותה – ‘המורה ,איך אומרים ‘...חלק מהמבוגרים
גם מבינים עברית ,אז אם מילה פה מילה שם הן לא אומרות
באנגלית – זה לא סוף העולם“.
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בס״ד

י“א ששמעה ורצתה להצטרף ,למרות שהיא לא בשכבת י‘ .זו
חשיפה חשובה מאוד לשפה האנגלית ,והזדמנות בשביל הבנות
לדבר עם מישהו שהן לא מכירות“.

א ת ר וא ה ב זה ע ר ך מו ס ף מ ע ב ר לת רגול האנגלית
ול י צ יר ת ה ק ש ר עם יה ודים מ ע ב ר לים?
“אני חושבת שזה נותן להן הרגשה נעימה ,זה כמו לדבר עם
סבא או סבתא .בפעם הקודמת הייתה לנו אישה בת תשעים
פלוס“.

ו מ ה ל ג ב י ה צד ה ש ני ,גם ה מבוג רים מ קנ דה
אמנם בשיחות הללו התנאים נוחים יחסית ,והבנות אינן מר ו צ י ם מה יוז מה ?
מתרגלות הימצאות במדינה זרה שבה איש אינו דובר עברית,
אבל יעל סבורה שזו דרך מצוינת להפוך את האנגלית למדוברת
אצל התלמידות“ .זהו כלי יפה ,חדיש ,טכנולוגי ,שהבנות מאוד
אוהבות .עוד לא התחלתי את הפרויקט עם כל הכיתה ,אז
עכשיו הן רבות מי תצטרף השבוע ...הגיעה אליי מישהי מכיתה

“גם הם נהנים ,עובדה שהם ממשיכים לדבר עוד ועוד“...

לפרטים :יעל הדר
אולפנת בני עקיבא פסגת זאב | 050–4560793

קצרים

אחריות להגיד תודה
של הבנות היה לדאוג לפתקים ומכתבי תודה לכל מי
שעוזר להן במהלך ימי הסדנה ,מהמורות והמדריכות
דרך המאבטחים והנהגים ועד לאחראים באתר שבו
ישנו בלילה .חוויה של חינוך להכרת תודה דרך צ’ופרים
פשוטים.

לתת לתלמידים תפקידים בטיול בית ספרי – זו כמובן
יוזמה חשובה ,שמחנכת לאחריות תוך כדי ההנאה
מהטיול .על גבי זה ,באולפנת בני עקיבא הסביבתית
בערד לקחו את האחריות צעד אחד קדימה :לקראת
סדנה במדבר הם חולקו לוועדת תוכן ,ועדת אוכל,
ועדת ניקיון וגם ...ועדת הכרת הטוב .תפקידן המוגדר

לפרטים :נעה אביבי – 054-9119186

כן בבית ספרינו
שאלת החודש :מה עושים במוסד החינוכי שלכם בחודש הארגון של תנועות הנוער?
תשובות שקיבלנו:
>> מפקד של התלמידים ,עם אנשי
צוות ,לקראת שבת הארגון.
(אולפנת בנ“ע אבן שמואל ,אולפנת בנ“ע
אמנה ,ישיבת בנ“ע לפיד מודיעין ועוד)

>> שיח בכיתות על הנושאים של
חודש הארגון.
(אולפנת בנ”ע נריה)

?

>> מפגש של ראש האולפנה עם
המדריכות ,על התמודדות עם
לחץ ,מבחנים ושאר האתגרים
שהחודש מזמן.
(אולפנת בנ“ע אמנה)

>> הצדעה למדריכות בתנועות
הנוער – על ידי ארוחת בוקר
מיוחדת ,דברי חיזוק מראשי
האולפנה ומתנה אישית עם

משמעות סמלית לכל מדריכה:
פנס ,מטען וכדומה.
(אולפנת בנ“ע חן במדבר באר שבע)

>> בכמה מוסדות הדגישו את
השיתוף וההפריה ההדדית בין
שלוש תנועות הנוער הדתיות –
בני עקיבא ,עזרא ואריאל –
בפעילות סביב חודש הארגון.
תודה רבה לכל המשיבים!

שאלת החודש :איך בונים אצלכם ערב חשיפה להורים לקראת רישום לשנה הבאה?

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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