בס״ד

שותפים
חות במוסדותינו

ינוכיות המתפת
יוזמות ח

לעיון

מינהל החינוך

לאימוץ אפשרי
תמוז

ע”ח | גיליון 15
תש

חינוכי
קשר
בונים
בימי החופש!
המחשבה שבימי הקיץ גם אנשי החינוך יוצאים לחופשה ,ויש
להם חודשיים של שקט ,היא כבר נחלת העבר .ישיבות ואולפנות
רבות משמשות דוגמה לפעילות אינטנסיבית בזמן החופשה כדי
למנוע בזבוז זמן או ניצול שלו לעיסוקים בעייתיים ,ויותר מזה
– כדי למנף את התקופה המיוחדת של הקיץ ולחולל בעזרתה
תהליכים חינוכיים.
המשימה דורשת יצירתיות רבה במציאת רעיונות שלא יפגעו
בהתאווררות ובהתרעננות של הנוער ,ובכל זאת יצליחו לגרום
להם לשימוש משמעותי בזמן .הפעם לוח השנה מוסיף אתגר:
הפתרון שנוסה בהצלחה בשנים האחרונות – שימוש בימי בין
המצרים שבהם ממילא מבלים פחות – מסתיים בשלב מוקדם
של החופש .אחרי תשעה באב יש עוד חודש וחצי להתמודד
אתם...
בכל זאת הגיעו אלינו שלל רעיונות טובים ומוצלחים ממוסדות
הרשת ,והנה כמה לדוגמה.
תגבור לימודים.
בכמה מוסדות מנצלים את החופשה לתגבור במקצועות השונים,
בפרט עבור תלמידים שזקוקים לחיזוק ולעזרה מיוחדת .בחלקם
משלבים את התגבור עם העשרה ופעילות חווייתית.
לימוד ומפגשים באזור המגורים.
מוסדות רבים כבר “העזו” לצאת מגבולות בית הספר ולהגיע לקרבת
המגורים של התלמידים ,גם אם הם מפוזרים בערים וביישובים
שונים .ישיבת בני עקיבא נר תמיד בחשמונאים ,למשל ,מארגנת
בית מדרש נוער עם תוכנית מפורטת של לימוד ושיעורים – בשבעה
סניפים ביישובי בנימין.
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בס״ד

לוחופש.

שבת ישיבה  /אולפנה.

ווטסאפ.

הרעיון אמנם מוכר לכל מדריך
ומדריכה בתנועת נוער ,ואף לכמה
מההורים ,אבל גם מורים יכולים
להשתמש בו ככלי שמלווה את
התלמידים לאורך החופשה ומקשר
אותם למסגרת .בישיבת בני עקיבא
אביר יעקב בנהריה ,למשל ,הלוח
מכיל את כל הפעילויות הכיתתיות,
השכבתיות והישיבתיות ,וכן לו”ז
למילוי התלמיד וקטע מחזק על
ניצול הזמן.

רעיון מושקע למדי הוא להיפגש
לשבת .באולפנת בני עקיבא מרכז
שפירא עורכים שבת אולפנה
באמצע החופש זו השנה הרביעית.

ראשי מוסדות ומחנכים כבר
פותחים קבוצות ווטסאפ מיוחדות
לחופש ,ובהן הם שולחים דברי
תורה ,שו”תים ,מקורות ללימוד
ונושאים לדיון .הודעות מוצלחות
ומגרות חשיבה מעוררות שיח
משותף ,פעיל ומשמעותי.

מפגשים עם עו”ס.
באולפנת בני עקיבא שירת הים
בנווה צוף העובדת הסוציאלית
מנצלת את החופשה למפגשים עם
התלמידות שהיא מלווה אישית,
והפעם מחוץ לאולפנה ובאווירה
זורמת .על גלידה ,כמובן.

הבנות עצמן אחראיות על הפקת
השבת ,מה שמספק להן תעסוקה
משמעותית כבר מתחילת החופש.
“השבת מאפשרת מפגש אחר
לגמרי – בנחת ,לאורך זמן ,עם
תכנים משמעותיים” ,מסביר הרב
בן שטראוסמן ,ראש האולפנה.
“אנחנו מגלים לאורך השנים
ששמונים אחוז מהבנות מגיעות.
אווירה לא מחייבת ,אטמוספירה
פתוחה ונעימה – הלוואי שכל
השבתות היו כאלה”.

עלייה לירושלים.
תקופת האבלות על החורבן היא
כאמור זמן שאפשר לנצל ללימוד,
אך אפשר להעצים אותה עוד
יותר ,ולפתח את הזיקה לירושלים
ולמקדש .למשל ,ישיבת בני
עקיבא כפר הרא”ה עורכת מפגש
בירושלים בתשעת הימים ,כולל
פעילות וסיורים במכון המקדש,
בעיר דוד ועוד.

קיץ מרענן,
משמעותי ומוצלח!
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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