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בונים חופש גדול

לקט הצעות לצוותי החינוך

החופש הוא כבר מזמן לא חודשיים של
ריחוק מהתלמידים ,אלא חודשיים של
הזדמנויות .בהתאם להתקדמות הטכנולוגית,
שמאפשרת לשמור על קשר ,להתכתב און־
ליין וגם להגיע מהר יותר לכל מקום ,גם
החופש הגדול מתקדם לעידן חדש.
במוסדות רבים כבר מנצלים את הזמינות
והנגישות כדי להיפגש עם התלמידים
במהלך החופשה ,לא רק כדי לפתור בעיות
כמו בטלה ושעמום ,אלא גם כדי לנצל את
האווירה המשוחררת והבלתי פורמלית
לבניית קומה משמעותית.
חלק גדול מהרעיונות הבאים מיושמים כבר
בישיבות ובאולפנות רבות ,ובכל זאת הם
מופיעים כאן ,לתועלת אלו שטרם שמעו
עליהם.



צור קבוצה
את האפשרות לתקשר באמצעות ווטסאפ
עם התלמידים ,כפרטים או כקבוצה ,מנצלים בישיבות
ובאולפנות במגוון רמות .יש שהקפידו בשנה שעברה לשלוח דבר תורה
מדי שבוע ,ויש שהשקיעו עוד יותר והעבירו שיעור שבועי בווטסאפ ,בזמן
קבוע שהוחלט מראש .בישיבת בני עקיבא נתיב מאיר ,למשל ,סיימו
בקיץ שעבר שלושה פרקים ממסכת אבות דרך לימוד בווטסאפ ,ובנוסף
פעלה קבוצה של שו”ת הלכתי עם ראש הישיבה והר”מים.
יש ששומרים על קשר גם עם ההורים ,ומשתפים אותם בעצות ובהדרכות
במהלך החופש.

מפגשים מהסוג החופשי
הרוצה את הרב – לא תמיד יבוא אליו ,אבל אפשר לנסוע בכיוון
ההפוך .מפגשים מרתקים מתקיימים בין מורים (או מדריכים
ואנשי צוות) לתלמידים במהלך החופש ,משלל סוגים :לפי
כיתות או לפי אזורי מגורים ,מפגשי לימוד משותף או סתם ימי
גיבוש ,שבתות שלמות או בקרים באמצע השבוע .אל תשכחו להגיע
עם ארטיקים!

קח מקל ,קח תרמיל
אם החבר’ה רוצים לטייל בחופש ,למה לא להצטרף אליהם ואפילו להרים
טיול? גם אם יש טיולים במסגרת הישיבה או האולפנה במהלך השנה ,זו
עדיין יציאה מהמסגרת בתוך המסגרת .טיול בחופשה ,לעומת
זאת ,הוא הזדמנות למפגש באוויר הפתוח ובאווירה פתוחה
לגמרי – ללא מסגרות .מורים רבים כבר מצטרפים לטיולים
של תלמידים ואפילו יוזמים ומארגנים אותם.
בישיבה אחת ,למשל ,מגדילים ראש עוד יותר ,ומגיעים אל
מעט תלמידים שנמצאים בחופי הכנרת .דרוש אומץ כדי להגיע
למקומות כאלה ,במיוחד לחופים שרגליים מבוגרות אינן דורכות
בהן בדרך כלל ,אבל לפעמים דווקא שם אפשר לגעת בנקודות אישיות
עמוקות אצל התלמידים.
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בס״ד

“וככה לעמול בחופש הגדול”

להרחיב את המעגל

בכמה ישיבות ואולפנות מעודדים
התנדבויות במהלך החופשה ,ואפילו
מארגנים אותן באופן מסודר ,מה
שתלמידים לא תמיד יודעים
לעשות באופן יעיל .באולפנת
בני עקיבא פסגת זאב הרימו
בקיץ שעבר שבוע התנדבות
ברמלה ,שבו פעלו התלמידות
במרץ ובאינטנסיביות בשיתוף
הגרעין התורני המקומי .בארגון
השבוע היו שותפים אנשי “לאורו נלך”,
ואפשר להיעזר בהם להרמת פרויקטים
דומים ,שמשלבים חוויה וגיבוש עם
תרומה לקהילה.

יש שאינם מסתפקים בתלמידים שלהם,
ומרחיבים את מעגלי ההשפעה גם
למקומות המגורים של התלמידים.
ערב לימוד במקום מסוים ,שאליו מוזמנים
התלמידים וגם כל שאר בני הנוער
במקום ,לא רק מושך עוד קהל – אלא
גם גורם לתלמידי הישיבה או האולפנה
להרגיש גאוות יחידה .הם מייצגים ,הם
מובילים ,הם סוחפים אחריהם .עם קצת
מאמץ והשקעה ,ההרגשה הזאת יכולה
להיות אמתית ומוצדקת.
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שותפים בלי הפסקה
אם מורים ומורות יכולים לתקשר עם
תלמידים ותלמידות בחופש ,ודאי שהם
יכולים גם לתקשר זה עם זה .אפשר
להוסיף ולשתף איש את רעהו ברעיונות
חדשים ,גם תוך כדי החופשה.

תשעת הימים
לא על זה חשבו נבוכדנצר
וטיטוס כששרפו את המקדש
דווקא בעיתוי הזה ,אבל כיום
ימי האבלות על החורבן נמצאים
תמיד באמצע הקיץ .במיוחד השנה,
שבה תשעה באב ממוקם בדיוק בין יולי
לאוגוסט .ימי עיון ,מפגשים ושיחות
בתשעה באב ולקראתו יכולים להביא
ברכה מרובה :לאלו שמקפידים על
האבלות – הם ממלאים ימים ללא בילויים
בתוכן ובמשמעות ,ולאלו שפחות בעניין
של המקדש והחורבן – הם עוזרים להבין
על מה בדיוק מתאבלים וצמים.
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כתובת הדוא”ל של עלון
זה אינה יוצאת לחופש,
והיא תשמח לקבל
יוזמות ,הצעות וחוויות
מהשטח גם בחודשיים
הקרובים .תרגישו חופשי!

 .1אב"ע פסגת זאב בהתנדבות בתי חולים במהלך החופש |  .2,4אורות יהודה סיור בט׳ באב
 .3אב״ע פסגת זאב מקבלים עולים חדשים ביחד עם נפש בנפש

תודה רבה לכל המוסדות ששיתפו אותנו בפועלם החינוכי
לקראת החופש ובמהלכו ושהצעותיהם שולבו בגיליון זה:

תודה רבה!

אולפנת בני עקיבא פסגת זאב | אולפנת בני עקיבא חן במדבר ערד | ישיבת בני עקיבא
בני ברק | ישיבת בני עקיבא נתיב מאיר | ישיבת בני עקיבא הדרום | אולפנת בני עקיבא
אמנה כפר סבא | ישיבת בני עקיבא נר תמיד חשמונאים | ישיבת בני עקיבא רעננה
| ישיבת בני עקיבא מירון | ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל | ישיבת בני עקיבא לפיד
מודיעין | אולפנת בני עקיבא אבן שמואל | ישיבת בני עקיבא לחינוך סביבתי סוסיא
| אולפנת בני עקיבא מרכז שפירא | אולפנת בני עקיבא אורות מודיעין | אולפנית בני
עקיבא תל אביב וישיבת בני עקיבא כינור דוד.

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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