
שלו� לכול�
ובפרט לבנות שלנו

מתחברות לאולפנה

אלה מעי בני ישראל אשר יצאו מאר� מצרי�... 
ויעו... ויחנו... ויעו... ויחנו...

ישראל   שעם  המסעות   42 על  קראנו  האחרונה  בפרשה 
עובר ב 38 השנים במדבר אך חסר היעד - הרי הם בדרך 
לארץ ישראל ומדוע היעד לא כתוב? ובכלל מה עניינה של 

הרשימה הארוכה הזו?
מבקש להציע הצעה רלוונטית לנו בימים אלו של חופשה 
מהשנה הקודמת ובמעבר לקראת השנה החדשה. התורה 
ב״ויסעו״  גדול  ערך  יש  במעברים  גם  כי  אותנו  מלמדת 
ממקום א׳ ״ויחנו״ במקום ב׳ - המקום פחות משנה - היעד 
(בשלב זה של המציאות)  הוא הדרך. הדרך - המעבר - הוא 
מה  של  והפנמה  עיבוד  לסיכום,  לבחירה,  לבירור,  זמן 

שעברנו במהלך השנה
פעמים היעד הוא הדרך!

אנו, באולפנה מאמינים מאוד בבחירה בטוב. וכשתלמידה 
בוחרת להיות חלק גם בחופשה זו אמירה. 

זו הפנמה של הדרך בה רוצה לצעוד.
לבחור  אפשרות  לבנות  לתת  החינוכי  מהתהליך  כחלק 
בלוחופש  הבנות  את  ציידנו  כן,  על  בחופשה.  גם  בטוב 

חוברת לימוד ללימוד יומי ופעילויות שונות
כהצעה לבנות לבחור...

המשך חופשה נעימה, מהנה ובטוחה
הרב יוני סמואל - ראש האולפנה

להאיר את הנשמה בחופשה - אב תשע"ח 



בשכבות  (בעיקר  הבנות  נהנו  הלימודים  בשנות  רק  לא 
ח׳-ט׳) ממדריכות ״אורות פנימה״ * אלא גם בחופשה.

פעם בשבוע בחמשת השבועות הראשונים של החופשה 
גם  הכוללות  מושקעות  ערב  לפעילויות  הבנות  מוזמנות 

ארוחת ערב. 
אז מה היה לנו?

סדנת מוסיקה, חוש המישוש, פיסול בחימר קר וצבעוני
הקרוב.  בשבוע  הטעם  חוש  ועל  סבונים  בהכנת  ריח  חוש 
מפנקת  בארוחה  הטעם  מחוש  נהננו  שבוע  בכל  האמת 

וטעימה
* להרחבה על פעילות אורות פנימה באתר האולפנה



שעורי רשות אחר הצהריים היו השנה לאבן דרך חדשה 
ומיוחדת באולפנה. ברוך ה׳ בנות רבות מחטיבת הביניים 
בשני  שבוע  מידי  להשתתף  בחרו  העליונה  ומהחטיבה 

שיעורים בהובלת המורה אודיה נופך.
הבנות בקשו והמורה הסכימה (ושוב תודה גדולה שלוחה לה) 

להמשיך גם בחופשה.
אז גם למדנו וגם נהננו 

תודה למורות המפנקות בארוחות ערב מושקעות 
ובלימוד תורה מהנה.

המדרשה

מדרשת ״חן במדבר״ בפעולה...



שיעור ווצאפ שבועי
ווצאפ  שיעורי  מתקיימים  שבחופשה  השלישית  השנה  זו 

שבועיים. יושבים בבית עם הטלפון הנייד ולומדים תורה.
והשנה שני שיעורים 

בימי ראשון בין השעות 21:00 ל21:30 
ובימי שלישי 21:30 ל 22:00  

"לומדות בח�"

לומדות בחן ט-יב

לומדות בחן ז-ח
הזמנה לצ׳אט קבוצתי

לומדות בחן ט-יב
הזמנה לצ׳אט קבוצתי



כמובן שאי אפשר בלי להתנדב.
בעשייה  ממשיכות  יתום״  לכל  ״חונך   - באהבה  חונכות 
ומתכוננים  בחופשה  גם  החניכות  עם  בהתמדה  הקבועה 
לקראת השנה הבאה בהכנת תיקים המלאים בציוד לבית 
בהשתתפות  התקיימה  לפרוייקט,  הסיום  הספר.מסיבת 

החונכות והחניכות בפארק האוסטרלי .

שבת  וארגנו  סורוקה  החולים  בבית  לשמח  הלכו  הבנות 
יחד עם  ״חברים לרפואה״ בנווה זאב.

של  החדש  בפרוייקט  לכן  מחכים 
האולפנה עם ״עזר מציון״

אפשר לפנות למורה ברקת

עיקר היהדות - לעזור ליהודי



״הנופש״ המוצע בימים אלו לבנות האולפנה 
לינה אצל... המחנכות 

פעילויות כיתתיות

...או שבת שלמה אצל המחנכות
(צולם ביום  חול)

המשך יבוא



או מפגש עם ארוחה מפנקת 

ועוד המון פעילויות מגוונות

המשך בא

המשך יבוא



המשך בא

את תמונות השיפוצים 
לא נראה לכן

בואו ותופתעו        

המשך יבוא בעלון הבא...


