
צריך  הטובה  העין  את  כי  לימדונו–  השמיניסטיות 
להמשיך. ועל כל תלמידה חברותיה כתבו דבר טוב 
נוסף "שיגלו" עליה במהלך השבוע.. כמה כח נותנת 

עין טובה!אשריכן...

בנושא המשפחה  קינחו הבנות בשבת  את השבוע 
נותר  לא  מלא,  כ"כ  שבוע  ואחרי  ניצן...  ביישוב 
ושרה  אוריה  יעל,   - למחנכות   מאוד  להודות  אלא 

ולמדריכה טל – ולכל הצוות המלווה והמארגן.

לימודים וסניף משמשים בערבוביא – שמחים מאוד 
מהבנות ובעיקר מהמדריכות המצליחות לשלב בין 

הסניף ללימודים ולהווי האולפנה כל השנה...
לובשת  – האולפנה  חודשי הארגון  סיום  אז לקראת 
אנו  – מרשימה  ודגלנות  ובמפקד  תנועה"  "חולצות 
מזכירים את הברית עליה אנו "מצווים ועושים" )נושא 

החודש בתנועות בני עקיבא  ועזרא(

 

קיימנו  הנוער  הפועלות בתנועות  ל-100 המדריכות 
להוקרה  גם  הצטרפו  הוקרה"  "בוקר  השנה  גם 
ורעות  גיאת סגנית  מר אלחנן גלאט  מנכ"ל הרשת 
ראש מינהל החינוך קיבלו המדריכות את הספר "הי 

הרב"  של הרב יוני לביא.

כסלו – 
"וכמי שטעם טעמה 

לרגעים... ואיזה אור על 
הפנים"

ע"י  הופק  החיים  אור  בסימן  השנה  האולפזמון- 
השישיסטיות... והזוכות לשנה זו שכבה ט׳

לרקוד  לנגן,  לשורר,  לכתוב,  נרתמו  האולפנה  בנות 
ולהיות שותפת לאולפיזמון המשתבח מדי שנה...

השנה, גם הנושא, גם ההופעות , גם החידוש בלימוד 
המיוחדת  לאוירה  הוסיפו  האולפנה  כלל  את  שיר 
ואכן "נשבנו בקסמה...התלהבנו כקסומים אחריה"...
תורתנו  של  צדדיה"  כל  האמת  תכלית  כי  וגילינו 

הקדושה והזוכות לשנה זו...שכבה ט'. כבוד!
תודה לשישסטיות בהובלת המחנכות רחלי, תהילה, 
רכזת  ולחגית  המדריכה  ללירן  תודה  ושרה,  יפעת 

שכבה.
עם עוצמות הזכיה באולפיזמון המשיכו בנות שכבה 

ט' לחנוכייף לילדי עלה נגב.

בערב חנוכה הגיעו לאולפנה – ילדי עלה נגב ובנות 
השונות  הפעילויות  את  מראש  שארגנו  החמישית 
את  ושמחו  הפעילו,הציגו  בשמחה,  אותן  קיבלו 
לכל  מותאמות  שקיות  להכין   שכחו  ולא  הילדים 

מבקר ומבקרת..
הוספתן הרבה אור על הפנים – כל הכבוד!

צמאה צמאה צמאה נפשי – כ-100 בנות יצאו למופע 
ריבו  ישי  עם  התרוממו  האומה  בבניני  "צמאה" 

ואברהם פריד וחזרו אלינו עם עוצמות גדולות...

קיבלו  פנינו  אלול, את  חודש  השנה נפתחה בראש 
השמיניסטיות החדשות

ארבעים יום שלמים! בהם אפשר להתכונן לקראת 
הימים הנוראים – זו הזדמנות נפלאה,

והשתדלנו מאוד באולפנה – להתמלא יחד בשיחות 
ואירועים .

בין השיחות המיוחדות נזכיר רק את רעות לוי – בשיחה 
״טעונה באמונה״ ואת פדות הגמדה שהרימה אותנו 
גבוה גבוה, כמובן את התפילה המיוחדת בערב ראש 

השנה יחד עם רב העיר הרב דרעי שליט"א. 

את ליל ההתעוררות במוצאי שבת – שהיה מרומם 
באופן מיוחד את שבת האולפנה בשבת שובה

את שיחתה של המורה חני, ואת האוירה המיוחדת 
לקראת יום כיפור.

ולהתמלא  להתברך  הגדולה  הזכות  על  וכמובן 
לאו  דוד  הרב  לישראל  הראשי  הרב  של  בביקורו 

שליט"א באולפנה.
אז נכון שהיו גם בחירות באמצע, גם הן רק עזרו לנו 
להבין כי כל החיים אנו בוחרות וכדאי להשתדל מאוד 

לבחור בטוב.

של  פטירתה  מאז  עברה  שנה   – רחל  גינת  חנוכת 
המורה רחל עמית ז"ל. האולפנה בחרה לזכור אותה 
עוד  רחל"  "גינת   – נשמתה  לעילוי  גינה  בהקמת 
כח למשפחה  יישר   – לאולפנה  בכניסה  פינת חמד 
להקמת  התרומות  על  ולצוות  להורים  ולחברים, 

הגינה.

חשון
"בשוב ה' את שיבת ציון 

היינו כחולמים"

שבוע העליות וחד הסיגד בשנים האחרונות אנו זוכים 
של  הגלויות  קיבוץ  את  ולהרגיש  לפגוש  באולפנה 

יהודים מרחבי העולם.

אז במהלך שבוע העליות המדריכות הנהדרות שלנו 

שלנו  הנהדרות  המדריכות  העליות  שבוע  במהלך 
עדה  מנהגי  עם  יום  בכל  אותנו  "הפגישו"  השנה 

אחרת,

"היינו כחולמים" תודה למורה רחל בן שימול ולשאר 
הצוות על ליווי הבנות ותודה לך אולפנה נהדרת שאת 

כזאת מקבלת...
וכשאנחנו יחד – אפשר להתפנות ולערוך באירועים 
שכבתיים וכך יצאנו  שכבות ט' וי' לשבתות אולפנה, 

כיתות ח' לגיחה, לימי שדה, בקרי וערבי כיתות.

 - ליום סמינריון במרכז שפירא   כיתות ח' גם נסעו 
עתידן...  על  ובמחשבות  אישיות  בעיצוב  עסקו  בו 
 ... והן בגשם  הן ברוח  הסמינריון היה מושקע מאוד 

והבנות גם ידעו להודות..

לך-לך  פרשת  שבת   – העולמית  השבת  לקראת 
השתדלנו להביא לעיר את שמחת השבת – בתליית 
של  עוצמתה  ועל  בואה..  על  המספרים  שלטים 

השבת... "כי אשמרה שבת אל ישמרני".

מושקע  ירושלים  לשבוע   – שלנו  השמיניסטיות 
ממש  ההגעה  שעת   – בשירות  כי  ולמדו  יצאו... 
חשובה, מהחלק השני של היום  התמלאו בשיחות 
ובעוצמות של שליחות ושוב – שמינית תש"פ קבעו 

רף – 45 בנות ליום מדרשה בחרו ללכת...

פותחים שנה...
 מגרעינים לענפים

הרב יוני סמואל
ראש האולפנה

עלון מחצית א׳ שבט התש״פ

"בגרעין מסוים, שהתכנס עם הרב 
נכנס  מחלוקת,  לפתרון  אלישע 
בגערה  דבריו  את  והתחיל  הרב 
ובצעקה שלא כדרכו. הוא התחיל 
בכלל?  אותך  הזמין  'מי  לצעוק: 
מה אתה עושה פה? צא מכאן! לך 
למי  המומים.  היו  הנוכחים  מכאן! 

לא  אתם  השטן,  מכאן,  'צא  אמר:  האוהב  וחיוכו  בנעימותו  הוא  ואז  מהם?  רוצה  הוא  מה  מתכוון?  הרב 
מבינים שהשטן הכניס את המחלוקת לכאן, וכמובן שמכאן  דרך הייתה ברורה ומחברת".

וחיזוק הרוח  הרב אלישע היה שותף מלא לכל ההתייעצויות, הכינוסים, התפילות והפעילויות ההסברה 
בגוש קטיף. הוא היה מחובר לכל שכבות האוכלוסייה וחיזק את כולם בכל הזדמנות, בשעות לא שעות, 
ממש  וישליצקי  שמשפחת  בטוחים  היו  קטיף  גוש  מאנשי  "רבים  טובים.  וימים  בשבתות  ובלילה,  ביום 
מתושבי הגוש. לילות שלמים ישב הרב על מדרכות נווה דקלים. זכורני שלמחרת גירושנו מגני טל ת"ו, 
נקראנו אשתי ואני לארוז את חפצינו, חיים של עשרים שנה, בכמה שעות ללא ציוד וללא אמצעים. הגענו 
לבית ריק מחיים. חורבן היישוב החל, ואנו בביתנו נבוכים ובוכים. והינה כמלאך טוב הנשלח ממרום פתח 

את דלת ביתנו הרב אלישע. 'באתי להיות איתכם', אמר, מחבק ובוכה איתנו יחד, מעודד ונותן כוח.

הרב נריה זצ"ל שהיה אבי דור הכיפות הסרוגות שהמשיך את דרכו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק 

זצ"ל שהיה מורה הדרך של תורת הציונות הדתית כולה ובעצם אנו חוזרים אל המשנה "משה קיבל תורה 

מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים...."

בנות יקרות!!

הלפיד נמצא אצלנו ואת הדרך לבצע את השליחות הגדולה עלינו למצוא, בדור שלנו, בעיר שלנו,באולפנה 

שלנו, בבית שלנו.
זכינו ואנו מחוברים  לתורה גדולה,לדרך גדולה ,לערכי אמת שעם ישראל חפץ להיות מחובר אליהם.

צריכים פשוט  להכיר בשליחות ומתוך ענווה, מתוך רגישות גדולה להמשיך את הדרך, מגרעינים לענפים.

אבי  שכונה  זצ"ל  וישליצקי  אלישע  הרב  מורנו  נפטר  משנה  יותר  קצת  לפני 
הגרעינים התורניים.

מעלתו של הרב היה בחיבור העמוק את הדמויות, אל האנשים, אל השמחות ואל 
הכאבים. הוא היה ממש מרגיש אותך....

חשבתי הרבה איך ממשיכים? איך אנחנו ממשיכים את דרכו? את הנהגתו? וככל 
שאני חושב על כך יותר אני מבין כי התשובה היא להמשיך!!!

בעצם, כך אני מבין הרב אלישע, אבי הגרעינים התורניים המשיך את דרכו של 

עליות  לסיפורי  זכינו 
סיפורי  ראשון...  ממקור 
שונים  מצדדים  עליות 
של הגלובוס, מארגנטינה 
לפרו  ומטוניס  לאתיופיה 
ששיתפו  לבנות  תודה 
וב"ה  בקשיים  בחלומות, 

בהצלחות.
והכרת  הטובה  העין  על 
האהבה  ועל  הטוב 

הגדולה לארץ ישראל.



חדר בריחה – מדריכותינו השנה אור-חן, טל, איילה 
ולירן – לא מוותרות על חוויות ערכיות ומשמעותיות.

והזמינו  גבוהה מאוד  "חדר בריחה" ברמה  הן הכינו 
אותנו בחופשת חנוכה להגיע... האמיצות ביננו וב"ה 
היו הרבה כאלו הגיעו בחבורות ויחד עם בני משפחה 

ובמאמץ משותף פצחו את הקוד ויצאו החוצה...
תודה גדולה על חויה ערכית, ברמה גבוהה ובהנאה 

מרובה 
מחכים לחג הבא...

האקטון באסטרונומיה לאחר הזכיה במקום הראשון 
מאורות(  )קבוצות  שעברה  בשנה  החלל  בתחרות 
מתמודדות השנה קבוצת בנות משכבה ט )קבוצת 
הן חפצות להגיע  לוותר....גם   ולא מתכוונות  מרום( 

לחלל...בעז"ה.

הבנות ארגנו האקטון לשלושה מוסדות נוספים וארחו 
)האקטון( באסטרונומיה. כ-120 תלמידות בתחרות 
ביניהן  מתחרות  קבוצות  מס  מרהיב,  היה  המחזה 
לחקר  מדרש  בית  ממש  אסטרונומיה,  במשימות 

החלל באולפנה.

תודה גדולה למורה עינת על הרעיונות המתחדשים 
ומשתבחים . ובהצלחה לנבחרת שלנו.

של האולפנה מצטרפת לנבחרת  נבחרת הרחפנים 
הסייבר והן ממשיכות  להציב לעצמן יעדים  ולהצליח  
לרחף מעל כולם.מאחלים לכן בהצלחה רבה.תודה 
למורה שלומית שראל המובילה ביד רמה ובהצלחה 

מרובה את נבחרות....

השנה  נפתח  למידה  באסטרטגיות  מצוינות  מרכז 
ומבילה אותו המורה שרה פרנג'י.

חט"ב  בנות  משתלם,גם  הצוות  גם  זו  במסגרת 
גם  באנגלית  גם  למידה  אסטרטגיות  ללימודי  זוכות 
במתמטיקה וגם במקצועות רבי מלל. הבנות מועשרות 

ואפילו...נהנות מאוד. תודה

שותפים באנגלית במסגרת לימודי אנגלית דבורה 
הציעו המורות לאנגלית בהובלתה של המורה חני שלוש 

תוכניות חדשות לבחירה.
1. העברת פעילות. בגני ילדים באנגלית לפני חגים.

2. שיח שבועי באנגלית עם נשים מקהילה אורטודוקסית 
בארה״ב להעשרת השפה.

הדרכה באתרי מורשת בעיר.  קבוצה של כשלושים   .3
בנות הצטרפו לתוכנית.

הבנות נפגשות באתרי מורשת בעיר ומקבלות הכשרה 
לקראת  אלו   אתרים  על  ובאנגלית  בעברית  והעצמה 

היותן מדריכות לקבוצות דוברות אנגלית.
וההתרגשות   ... נקבעה  הראשונה  להדרכה  תאריך 

בעיצומה.

לטיול יצאנו כיתות ט׳ וי׳ יצאו לטיול שנתי באילת.זכינו 
גשמים(  ב"ה  ירדו  הארץ  שבכל  )למרות  יבש  לשבוע 
תודה  לקום  לזריחה  הספקנו  ובגבעות,  בהרים  טיילנו 
לרב יובל בים האדום לשוט להנות מ"על האש" מושקע 
על החוף ואפילו חלק מאיתנו בחידון התנ"ך התמודדנו .
חגית  השכבה  לרכזת  למדריכות  למחנכות,  תודה 
ולרכזת החברתית שולמית שלא חסכו בחשיבה ובדיוק 

המסלולים.

המושקעים  הכיתה  ערבי  על  לספר   ... הספקנו  ולא 
ושאר הפעילויות. נפגש במחצית הבאה ב״ה

אולפנה שהיא משפחה אז עכשיו באופן רשמי...
מרחב חדשנות בנושא משפחה. נפתח בשעה טובה... – 
המשפחה במרכז, גם במרכז חיינו גם במרכז האולפנה 
ענפה  פעילות  גם  המרשימה,  האסטטיקה  ומלבד 

הוכנה ובעז"ה – מתחילים .... נפגש במרכז המשפחה..
תודה לצוות המורות בהובלת אהובה יעקב..

זכינו לארח במרחב לפעילות ראשונה את מחמ״ד מחוז 
לחינוך  ואת המפקחת הארצית  דוד חטואל  הרב  דרום 
אדווה  בהובלת  רוזנברג  דבורה  הגב׳  במשפחה  לחיים 
מהמרחב  נפעמו  המבקרים  יא׳.  כיתה  תלמידות  וזיו. 

ומההדרכה.

מועצמות ללא אנטרנט בשנה האחרונה מוביל הרב 
עדי את חשיבות השימוש בפלפון עם תוכנת סינון...

לבנות שבחרו להיות עם פלפון ללא אנטרנט 
מעשיר  לבוקר  הבנות  התכנסו  כן  יותר.ועל  מגיע 

)כיבוד שווה(ולימוד מעצים .
ישר כח גדול המשיכו כך.

רק תבואי....
ב״שיעור  בנות החט"ע להשתתף  הוזמנו  לאחרונה 

ותיקין״ ב״נתיבות שלום״ עם המורה שלומית.
השיעור מתקיים פעמיים בשבוע מ07:55 עד 08:10

גם השמיניסיטיות לומדות לשמה... אשרינו.

כמובן, המדרשה שלנו ממשיכה ביתר עוז ובכל יום 
בנות  לומדות  וחצי  שמונה  ועד  בערב  משש  רביעי 

יחד עם ציון אייזנבך ואורח.
של  רעיון  ז׳.  לכיתות  מדרשוקו  חדש  ממש  וממש 

מדריכות כיתות ז׳. פרטים בקרוב...
רשות  שיעורי  לתוספת  מצטרפים  אלו  שיעורים 

המתקיימים ב"ה באולפנה.
ואכן: "יקרה היא מפז ומעושר 
        נקניית היא בעמל וביושר
       והיא הדרך והיא האושר..."

כנס בוגרות 2  במוצ"ש חנוכה נהננו ממפגש בוגרות 
באולפנה, הבוגרות שמעו שיעור על הגשמת חלומות 
מהרב יוני, והמשיכו לסדנאות )אליהן נרשמו מראש( 
עם מורות מהאולפנה )חגית, שלומית, רותי ומיכל( 
כמובן, כיבוד עשיר ומתנה שווה למשתתפות הוסיפו 
רבות לאירוע המיוחד... תודה גדולה למורה שלומית 

המלווה את הבוגרות בשיחות, מפגשים ורעיונות.

יום הוקרה לפצועי צה״ל

טבת 
"ותכלית האמת
היא כל צדדיה"

סיום התנ"ך – לקראת מועד סיום הדף היומי העולמי, 
סיום  לערוך  מעוניינים  אנו  באולפנה  גם  כי  החלטנו 

משותף .
בנות האולפנה קיבלו על עצמן ללמוד שני פרקים 
מהתנ"ך. וביום ראשון ח' בטבת – קיימנו סיומי ספרים 
בכיתות, התכנסנו לקריאת תהילים משותפת וסיום 
כהן  שמעון  הרב  מורנו  בהשתתפות  עם  ברוב 

שליט"א, ראש מוסדות בית מוריה ורב השכונה.
הבנות  כלל  האולפנה,  רב   – קרסקס  גבריאל  הרב 
בשמחה  רקדנו  והברכות  הסיומים  ולאחר  והצוות, 

של מצוה.

תחרות עוגות – פתיחת ספר שמות – נחגגה בחט"ב 
בתחרות עוגות לספר שמות.

בעיקר,  אך  בטעמים,  הן  ביצירתיות  הפליאו  הבנות 
בתוכן העוגה.

את ליל הלינה המסורתי לכיתות ח' התחילו השנה 
הבנות בפעילויות כיתתיות עם המחנכות, לאחר מכן 
שמעו את הליצן הרפואי שיחד איתו נפתחו בלונים 
לליל  המדריכות  עם  והמשיכו   ... צורות  מיני  בכל 

לינה... בו גם ישננו קצת..
היה כיף. תודה למחנכות, לאבישג ולרב עדי.

ערב אבות ובנות לבנות כיתות ז׳ התקיים ברב עם 
באולפנה. אבות רבים הגיעו ללמוד עם בנותיהן.

שמענו את רבננו הרב גבריאל,  הרב עדי והרב יוני.
גילינו בקיאות ושמחנו על ההזדמנות.

הצגות  בשתי  הפליאו   שוב  תאטרון  מגמת  בנות 
מדהימות ״סוף טוב״ המספרת על התמודדותן של 

5 נשים עם מחלת הסרטן וההצגה ״עלמה ורות״
כלל  הובלת  ההצגות  עומק  של  המוסף  הערך 
הצופות אל עולמות עמוקים ומשמעותיים מפעימה 

בכל שנה מחדש. תודה לבנות ולמורה ורד.

זמן מעומס הלימודים  י״א לקחו פסק  בנות כיתות 

למחנכות  תודה  ומרענן.  חוויתי  כייף  ליום  ונסעו 

היה  המזכירה...  ולאורחן  נעמה  שלומית,  שירה, 

בדיוק במקום

דתית  ציונות  ללימודי  כהמשך   – דתית"  "מצוינות 
"מצוינות  לתוכנית  הצטרפו  בנות  כ-12  י'.  בכיתות 

דתית" הפועלת בשיתוף מרכז יב"ע.
מידי שבוע הבנות נהנות משיעור נוסף עם המורה 
אחרות  מאולפנות  בנות  עם  יחד  יצאו  והן  יפעת. 
ונפגשו עם דמויות  יומיים  ל"מסע ציונות דתית" בין 

מעוררות השראה.
עם  להן  שהיה  מהמפגש  מופעמות  חזרו  הבנות 
תושבי דגניה ... שחלקן על סיפורים ששמעו ממקור 
במסע  זצ"ל  קוק  הרב  מרן  של  מביקורו  ראשון 

המושבות.
וכהמשך למהלך זה – בנות יא' – הלומדות במגמת 
בה  במינה  מיוחדת  משבת  נהננו  דתית"  "ציונות 
חשבו עם בנות נוספות  - איך הופכים את הרעיונות 
את  הזה...  בדור  גם  גדולים,  למעשים  הגדולים 

התוצאות נראה בעז"ה בקרוב...
תודה גדולה למרכז יב"ע ולרב פלטי גרנות שמוביל 

את המהלך ברשת."יקרה מפז ומעושר..."


