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כמה טוב שנפגשנו
שיחות ערב ,מחוץ לשעות הלימודים ,מפגישות את התלמידות
באולפנת בני עקיבא באילת עם מגוון מרתק של דמויות

ח

וץ מהמחנך או המחנכת ,המורים
המקצועיים ,נהג האוטובוס – כמה אנשים
מזדמן לבני נוער לשמוע ברצינות ,למשך זמן?
כמה פעמים יוצא להם לפגוש דמויות מחוץ
למעגל הקרוב שלהם? באולפנת בני עקיבא
'תהילת ישראל' באילת התשובה
היא :פעם בשבוע.

באולפנה מתקיים בכל יום
ערב,
מדרש
בית
ראשון
תחת השם "כנפי רוח" .תלמידות
מחטיבת הביניים (כיתות ז–ט)
שמעוניינות בתכנית באות לערב
של שיחה ,מפגש חברתי וארוחת
ערב מושקעת .הייחוד בשיחות הוא
הגיוון שלהן :מלבד שיעורים של
רבנים ,מגיעות לאולפנה דמויות
שונות מהנוף האילתי (ולפעמים גם
מחוצה לו) ,דמויות מעניינות ולא
תמיד שגרתיות .חלק מהמרצים
מספרים את סיפור החיים שלהם;
חלקם מספרים על עבודתם; חלק נותנים שיחה ערכית
ורלוונטית לחיי הבנות .את הפרויקט מוביל ביד רמה רב
האולפנה ,הרב דוד כהן ,ולצדו מדריכות האולפנה.



ההשתתפות בשיחות היא בחירה חופשית של
התלמידות .אין שום ציון בסוף ,אין עבודות ,רק מפגש,
הקשבה ולימוד ערכי ואמתי בשביל הנשמה .אמנם לא
כולן מגיעות רק מתוך רצון ללמוד וחלקן באות גם בשביל
המפגש החברתי .מכל מקום ,זו בחירה לשהות באולפנה
מעבר ללימודים" .במהלך היום לא מזדמן לתלמידות
לבחור" ,אומרת תהילה ווילף ,ראש
האולפנה" ,ופה יש להן הזדמנות
לממש את הבחירה שלהן ,אם לבוא
או לא .בדרך כלל  40–30בנות בוחרות
לבוא .הן מחכות לזה ,זה משהו
ששווה להיות שייך אליו .בתחילת
השנה ,הבנות שהיו בשנה שעברה
שאלו מתי מתחילים".
על אילו נושאים מדברים
האורחים שלכן?
"הייתה מישהי שחזרה בתשובה
וסיפרה על מסלול חייה ,ועל מה
שגרם לה לשנות את אורח חייה;
הבאנו מישהי מהעירייה שדיברה על
העיר ועל המקום של האולפנה בה;
הגיע גם אבא של אחת התלמידות שעוסק במימוש
זכויות ,ודיבר על הזכויות שמגיעות לבנות בהמשך
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החיים .רבנים שהגיעו דיברו על חסד ,על תשובה ,על
ראיית הטוב ,אחריות ,כיבוד הורים .הכל נוגע לחיי הבנות,
אין שום דבר שמנותק .הרבה פעמים הנושאים הגיעו
מהן :למשל הייתה מריבה קשה מאוד באחת הכיתות,
ובעקבות זאת עלה רעיון להביא מישהו שעוסק בחברות
ובבניית קשר".
מגוון המרצים חושף את הבנות גם לאוכלוסיות שונות
בחברה" .הבנות נפגשות עם דמויות מגוונות ,לעתים
מהמגזר החילוני ,לעתים מהמגזר החרדי .אנחנו לא
פוחדים להפגיש את הבנות עם עולם מורכב ומגוון .בנות
מקשיבות ,נפתחות לחשיבה ,לבחינת דרכן הרעיונית.
המפגש מרתק ומחזק את הבנות".

מעבר לבחירה לשמוע שיחה ,עם מה יוצאות הבנות
מהערבים האלה?
"קודם כל זו היכרות עם ציבור אילתי שחי וגר פה ,ומקים
משהו גדול מאוד ,ואנחנו חלק מהציבור הזה .זו גם
חשיפה לדמויות – תלמידה שיש לה שאלה בנושא כלשהו
והיא פגשה דמות ,יש לה כתובת נוספת לפנות אליה ,היא
כבר מכירה אותה .מעבר לזה ,זו בניית עוד קומה בעמוד
השדרה של התלמידות ,הן מקבלות עוד כוח .תלמידה
שהייתה לה התמודדות עם אמא שלה ,אחרי שדיברנו על
כיבוד הורים – היא קיבלה כוח לחזור אליה ולדבר איתה
כמו שצריך .הן מקבלות בנייה של האישיות".

למעוניינים לשמוע יותר :הרב דוד כהן | 052–8430767

קצרים
תכנית חיסכון

ברוכים הבאים לישראל

הרבה אנשים אומרים שאילו היו מסבירים להם בגיל
צעיר איך להתנהל כלכלית ,החיים שלהם כיום היו
נראים אחרת לגמרי .בישיבת בני עקיבא נתיב מאיר
החליטו שלא לחכות עד שהתלמידים שלהם יהיו
מבוגרים ,וייאנחו על כך שהם לא למדו לחסוך או
לנהל תקציב .את החינוך הפיננסי הם מתחילים כבר
בכיתה י' .במסגרת תכנית שמוביל ד"ר יוסי כהן ,הרכז
הפדגוגי ,הם לומדים מושגי כלכלה בסיסיים וכללי
צרכנות נבונה.

אנשים רבים אינם מעוניינים לגור או ללמוד בקרבת
שדה תעופה ,כדי שלא לשמוע רעש של מטוסים
בכל רגע .אבל באולפנת בני עקיבא צפירה הפכו
את הקרבה לנתב"ג ליתרון :בנות האולפנה
הולכות מפעם לפעם – בכל פעם שכבה אחרת
– להמתין לעולים חדשים שנוחתים בישראל.
קבלת הפנים מרגשת את העולים,
ודואגת שלפחות הצעד הראשון
שלהם בארץ יהיה עם חיוך .מומלץ
גם לגרים רחוק מנמל התעופה.

לפרטים :דקלה שיינדל | 052-5253836

לפרטים :אבי מלמד | 054–4652047

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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