שמחת הקריאה

מחנכת מצטיינת.

מצטיינות עירוניות במעורבות חברתית

רובוטיקה.

במסגרת תוכנית שמחת הקריאה במהלך השנה
קוראות יחדיו תלמידות חט"ב שני ספרים .מעבר לחווית
הקריאה נידון בכיתה אחד המסרים המרכזיים שעולים
מהספר.
מטרת הפרויקט לגרום לבנות הנאה וחויה מקריאת
ספר ובע"ה תקוותנו שהדבר יניע אותן לקריאת ספרים
נוספים רבים.
מורות מובילות מיכל דינר וליאורה אילן

כמחנכת מצטיינת של מרכז יב"ע לשנה"ל התשע"ט
זכתה המחנכת :שלומית שווצרזון.

כמצטיינות בתרומה לקהילה זכו השנה :זיו אדרי )י׳ (
ונועה דוידי )ט'(.
עיקר היהדות לעזור ליהודי.....

נבחרת הרובוטיקה העפילה לשלב הגמר הארצית.
מורה מובילה – שלומית שראל

מצטיינות עירוניות התחום הלימודי.

רחפנים

בטקס מצטיינת לימודית בעיר באר שבע זכו השנה:
אריאל בוזוקשוילי)י'( נאוה יוספי)ט'(
מובילים:
צוות
האולפנה...

בתחרות הרחפנים הארצית – האולפנה העפילה לשלב
הגמר .מנטורית )בהתנדבות( :הגב׳ בתיה קולטון

תחרות החלל ע"ש אילן רמון.
תחרות החלל ע"ש אילן רמון.
בתחרות החלל זכתה קבוצת "מאורות" מאולפנת בנ"ע
חן במדבר במקום הראשון מתוך  263בתי ספר
שהתמודדו ....לאחר שלבי מיון רבים.
בהובלת – המורה עינת בן אליהו.

)אמא של שני(

מורה מובילה:
שלומית שראל

"מצויינות דתית"
קבוצה של תלמידות מכיתה י' בחרו להצטרף ל – 10
אולפנות נוספות במרכז יב"ע ולהעמיק בלימוד "ציונות
דתית" הן תרמו לכולנו בפעילויות במהלך השנה.
מורה מובילה – שירה גלר.

'פוסטר השלום'.

תחרות skilz
גם השנה האולפנה לקחה חלק בתחרות skilz
בתחרות השתתפו כל תלמידות כיתות ז' – ט' אשר עמלו
רבות כדי לעלות לשלב הבא.
בגמר יצגו אותנו :הודיה רוונה ,יסכה ברששת ,ליאור
קאפח וטוהר בר.
מורה מובילה :שלומית שראל

בתחרות 'פוסטר השלום' נבחרו  3תמונות של הבנות:
יעל אייזנבך מוריה ותהילה וחנה דמקה.
בהובלת המורה – דינה זמירי.

מגן הרשושנים
במסגרת לימודי השל"ח
במירוץ הר שושנים
זכתה האולפנה במקום השלישי.
מורה מוביל – שי נעים.

מצויינות

ויות וזכיות
תחר התשע״ט

לשנה״ל בני עקיבא
באולפנת באר שבע
חן במדבר

היעד  :מצוינות כערך חינוכי!!!
אנו מאמינים כי מצוינות היא ערך חינוכי.
מצוינות פירושה לעשות מעבר...
כאנשי תורה ואמונה אנו מבינים כי שאיפה גבוה  ,בכל
תחום ,התורני ,האישי ,בעבודת המידות שלנו בצד
הלימודי ,ובצד המעשי בבין אדם לחברו  ,ובבין אדם
למקום ,.היא דרכה של תורה.
הנביא מלאכי כותב "וושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין
עובד ה' לאשר לא עבדו"
ההבדל בין צדיק לרשע ברור .אבל מה ההבדל בין עובד
ה' לאשר לא עבדו?
ההסבר הוא פשוט .האדם שעושה רק מה שחייב הוא
עובד עצמו אך לא עובד ה' מי שאוהב את ה' עושה יותר.
כמו בת שאוהבת את הוריה ,לא מספיק שתעשה מה
שאומרים לה אלא ודאי משתדלת לעשות מעבר למה
ש"חייבת".
כך מי שלומדת ,פועלת ומבצעת בדיוק מה שאמרו לה
היא בסדר אך זה לא מספיק כדי למצות את המצוינות ומי
שמוכנה לקחת על עצמה את התוספת הופכת להיות
"בראש" של מצוינות .מעשיה ובעיקר שאיפותיה הופכת
להיות מצוינת .היא רואה מעבר לאופק!!
במידעון הקצר על המצוינת באולפנה השנה!! נראה כי
המושג מקבל חיות!! כי ערך המצוינות היא דרך חיים
באולפנה.
יש לציין כי הצוות נרתם באהבה ובאמונה למשימה וב"ה
אווירת החוויה מדבקת ועושה את פירותיה ,לרצות
לעמול .להתמודד ,לגדול ולהתגדל יחד עם הבנות.
גם בחופשה ממשיכים לגדול ועושים מעבר...
חופשה מועילה וטובה .בשורות טובות.
הרב יוני סמואל  -ראש האולפנה

מדרשת "חן במדבר".

אולפינאדה.

חידון המחתרות.

רמון סקלייאב.

המדרשה פועלת פעם בשבוע אחה"צ למפגש בין 2
שיעורים.
הבנות לומדות בקביעות ,שעה אחת מתוך ספר לימוד
ושעה אחת מרצה אורח.
מדי פעם הבנות זוכות 'לבקר בהיכלו' ,מפגש הנערך
בבית של רב/מורה/מדריכה.
מובילות – ציון אייזנבך ליאל חודאדי

תחרות במתמטיקה בין  150בתי ספר מהארץ והעולם!
בארגון המכללה בירושלים .התמודדו השנה מעל 8000
בנות .מהאולפנה עלו לשלב הגמר  3תלמידות:
יעל עשור ,עינת מזוז והדסה חיימי)י"ב(.
מורה מובילה – ציפי אללוף.

חידון ארצי בנושא המחתרות בתקופת הקמת המדינה.
התמודדו מטעם האולפנה :חנה אילן ויסכה דנינו )ז'(.
מורה מובילה – הילה שכטר.

תחרות בחקר האטמוספירה.
אירוע הגמר – אוניברסיטת תל אביב.
אירוע ההפרחה – אוניברסיטת אריאל.
בנות כיתה ט' 2זכו ב –  2פרסים בתחרות:
קבוצה  – 1פוסטר חביב הקהל.
קבוצה  – 2שאלת חקר שטוטס לאטמוספרה
בבלון סטרטוספרי .מורה מובילה – אפרת יעקב.

הרמב״ם היומי
לימוד קבע לבנות המעוניינות מידי יום בהפסקת .10
לחידון הארצי עלתה הדסה קריגר)ז'(.
בהובלת – הרב יובל דמרי.

כתיבה יוצרת
בתחרות כתיבה יוצרת בחמ"ד זכתה התלמידה תהילה
אדרי )ט'( על השיר שכתבה בפרס חביב הקהל.
מורות מובילות – רחלי מדר ומיכל דינר .י.

מצוינות במתמטיקה.
כחלק מתוכנית המצוינות באולפנה במסגרת תוכנית
'אמירים' פועלת קבוצת תלמידות משכבה ז' בתחום
המתמטיקה – הן מאותגרות בתרגילים בסדר חשיבה
גבוה באופן חוויתי.
מורה מובילה – בתאל חדד

פרס ההכלה
האולפנה זכתה השנה בפרס ההכלה מטעם החמ״ד
על התמדה בפעילות עם ״עלה נגב״.
מורה מובילה – ברקת סעדה

מקהלה באולפנה.
כחלק ממצוינות במוזיקה נפתחה השנה – מקהלה
והרכב מוזיקלי ,הבנות מופיעות בראשי חודשים
ובטקסים.
מורה מובילה – אביגיל גדליוביץ.

פרקי אבות
חידון ארצי בפרקי אבות .מתמודדת בהצלחה
מטעם האולפנה :יסכה דנינו.

יש ל כנפי רוח
אל תכחשי בם...
דרשי אותם וימצאו ל מיד
)הראי״ה קוק(

