אולפנת בני עקיבא חן במדבר ב"ש.
עיקר היהדות -לעזור ליהודי! (אש קודש)
האולפנה היא ביתנו -ובהתנהגותנו הצלחתנו!
אנו מאמינים כי תקנון -מסייע להגדיר את המסגרת .גם שזוג בונה את ביתו לימדונו חז"ל שחייבים לכתוב
"כתובה" .הכתובה היא הסכם מסגרת המסייעת לאהבה ,לשרות בבית,כך גם באולפנה.
התקנון יסייע לנו שהשמחה תשרה "בביתנו".
נחלק את התקנון לעניינים טכניים ולדברים מהותיים.
לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים (קהלת)
היום באולפנה נפתח בתפילה ויש להקפיד להגיע בזמן.
את התפילה נתחיל בכל בוקר בשעה . 08:10
כל כבודה בת מלך פנימה
בת אולפנה היא בת מלך וככזאת היא נמדדת כל הזמן .באולפנה ומחוצה לה בלימודים ואחה"צ .ב:
 .1אמינותה.
 .2דיבורה.
 . 3התנהגותה.
 .4לבושה.
 .1אמינות  -חברה שאפשר לסמוך ב 100% -על מילה של חברה.
חברה שאפשר להשאיר כל דבר ללא שמירה  ,ולדעת שאף אחד לא יגע
חברה שאני יודעת שהבנות בסביבתי -יקיימו את "ואהבת לרעך כמוך",בכל תנאי.
 .2דיבורה  -ההבדל המהותי בין האדם לבהמה הוא בכוח הדיבור .ועל כן נקפיד מאוד לדבר אמת.
לדבר בנחת ודיבור מתאים לבת מלך .גם כלפי חברה וכמובן כלפי המבוגרים שבחבורה.
 .3התנהגות-אנו בנותיו של הקב"ה והתנהגותנו באולפנה ,בבית וברחוב נובעים מכך ,רוצים אנו לקדש
את שמו ברבים .החפץ חיים מציע לנו הצעה כדי להצליח במשימה .לפני כל מעשה לחשוב שמביט בנו
"בעל מעמד" (הורה או מורה).לא רק בחוץ נזכור זאת ,גם בשימושינו במדיה -נשמור על פרטיות צניעות
וכבוד הזולת ,לא מעלים תמונות של אנשים אחרים לוואצפ לפייסבוק ללא רשות מפורשת .הוואצפ
והפייסבוק הם רשות הרבים של ממש וע"כ גם בתמונותייך חייבת את להקפיד על צניעות ומכובדות.
 .4לבוש -למותר לציין שצניעות איננה נמדדת בסנטימטרים -צניעות היא מהות,
וכמובן שהביטוי שלה רחב יותר מאורך חצאית או שרוול ,נמשיך את
מסורת בנות ישראל ששמרו על עצמן ועל צניעותן במסירות נפש ממש.
וכדי להזכיר את פרטי ההלכה נכתוב אותן בקצרה:
א .חצאית – ארוכה המכסה את הברך בכל מצב גם כשאת יושבת .תחתית תתאפשר רק לחצאיות
ארוכות שהן עצמן מכסות את הברך ,גם ללא התחתית.
ב .חולצה – על החולצה להיות בעלת שרוול  3/4לפחות (לעבור את המרפק) .אין
ללכת עם שרוולונים שאינן חלק מהחולצה.



מפתח הצוואר אינו יורד מן העצם הבולטת (פיקת הגרוגרת) .אורך
החולצה עובר את הקו העליון של החצאית בכל מקרה.



על החולצה לא להיות צמודה וללא מחשופים.

ג .רוח ההלכה -חלק מהלכות צניעות באות לשקף את הכיוון שחז"ל מצאו לכוון אותנו גם בפרט וגם
כחברה ולכן  ,גם דברים שאין בהם איסור הלכתי מפורש אך מבטאות בתרבות שלנו רוח אחרת
מהקפדה על ההלכה בכל תחום ,אנו מבקשים להחמיר בהם ולאסור אותם באולפנה (לדוגמא:
נזם ,שיער צבוע חלקית וכדומה)
תלמידה שתגיע בלבוש שאינו מתאים תשלח לביתה להחליפו ולא תלמד באותו היום .תלמידה שנצטרך
להעיר לה ובכ'ז לא תתאים את לבושה להלכה ולתקנון האולפנה ,לא תוכל להמשיך ללמוד באולפנה.
לאחר פעמיים שנשלחה הביתה -ההורים יזומנו לשיחה ובפעם השלישית ,התלמידה תורחק מהאולפנה.
פלאפונים -אנו באולפנה מחנכים כיצד להתמודד עם כלים אינטרנטיים וטכנולוגיים שונים הנצרכים
כעת וגם לעתיד -בבגרותן של הבנות .איננו מתעלמים מ"פלאי העולם" שהקב"ה חנן אותנו בהם,
אלא שישנם כלים שאנו סבורים שאפשר בגיל הזה בלעדיהם בבחינת "אל תביאנו לידי ניסיון".
אנו ממליצים להצטייד בטלפונים שאינם חכמים או בטלפונים המותאמים לציבור התורני  /דתי .
בכל אופן כל תלמידה בהגיעה לאולפנה תשים את הפלאפון בתיק ,ותוציאו בסוף היום .לא תורשה
הסתובבות עם פלאפון גם לא בהפסקה.
תלמידה אשר הפלאפון שלה ימצא ברשותה במהלך היום ,הפלאפון ילקח לשלושה ימים ויוחזר רק
להורים אשר יבואו לבקשו( .אנו מתכננים השנה מהלך חינוכי משמעותי בנושא בעז"ה)
"ובחרת"
אנו מאמינים כי חלק חשוב בחינוך האישי של כל אדם הוא בחירה בטוב ובמהלך החיים יש לנו
הזדמנויות רבות לבחור  .נעשה מאמץ לבחור בטוב ולהוסיף קדושה מתוך בחירה.
 .1הרמב"ם היומי מידי יום מתקיים "בהפסקת עשר שיעור קצר ברמב"ם היומי עשי מאמץ להיות
חלק מהלימוד היומי הקבוע.
 .2מסילת ישרים -קבוצת תלמידות זוכות ללמוד עם הרב יובל פעם בשבוע מסילת ישרים הצטרפי
אליהן
 .3מדרשה  -לבנות ח ומעלה המעונינות יתקיים אי"ה בכל יום שלישי אחה"צ מדרשה
בכל מפגש יועברו שני שיעורים ולימוד בחברותות
 .4בית המדרש לבוגרות -כדי להמשיך את הקשר האישי וללוות את הבנות גם בהמשך דרכן ,מתקיים
גם השנה בית מדרש לבוגרות .פעם בשלושה שבועות בימי חמישי בערב ,מוזמנות הבוגרות
למפגש ולימוד עם דמויות מוכרות מהאולפנה.
 .5מדרשת "תאירי"  -מדרשה לבנות בוגרות(שירות לאומי וסטודנטיות) הפועלת באולפנה.
 .6בשנה"ל הקרובה תמשכנה אי"ה  3מסגרות לפעילות תוספתית כתות ח -וט ליל לינה  ,ט-י"ב
"בשביל השביל" (מסעות בשביל ישראל) י"ב -בשבילך ,לימוד עיוני חוויתי מיוחד בשבילך.

מגדלור תרבותי רוחני
בנות האולפנה רואות חשיבות גדולה בהגברת הפעילות התורנית והתרבותית לנשים בעיר כמו"כ הן
מרגישות חלק מתרבות הנתינה והחסד וע"כ כל תלמידה כפרט וכל כיתה כקבוצה יעסקו בהתנדבות ו"כל
המרבה הרי זה משובח".
"ויהא מורא רבך – כמורא שמים וכבוד תלמידך חביב עליך כשלך" (מסכת אבות) נשתדל כולנו מורות/ים
ותלמידות לדבר בנחת ולכבד אלה את אלה.
בכל אופן תלמידה המרגישה כי נעשה לה עוול תיגש למורה לשיחה על מנת לפתור את הבעיה .לא
שומרים כעסים בבטן!!!
אחרי הפעולות נמשכים הלבבות (ספר החינוך).
תמצית החינוך באולפנה היא בפעילות החברתית החינוכית הערכית ולכן,
הפעילויות באולפנה הן חלק בלתי נפרד ממערכת הלימוד.חלק מן הפעילות הן רשות אך רובן חובה – ועל
כל תלמידה להיות נוכחת .תלמידה שתעדר מפעילות תצטרך להשלימה בדרך שהנהלת האולפנה תחליט.
לימודים -לשמוע ללמוד וללמד
כדי להגיע להישגים לימודיים נאותים יש לבצע מטלות עפ"י דרישות המורה כל מורה י/תציג את דרישותיו
בפני הכיתה בתחילת השנה ועפ"י מה נקבע הציון השנתי( .נוכחות ,יחס ,מבחנים ועבודות).
לוח מבחנים
לוח המבחנים יעשה בתאום עם הכיתה ( 2בנות אחריות מכל כיתה) מול רכזות השכבה.
כיתה לא תעשה יותר מ 3-מבחנים בשבוע! לא יותר ממבחן אחד ביום
גם עבודות הגשה /הערכה חלופית ישולבו בתוך לוחות המבחנים.
אין דחיית מבחנים ללא אישור ובתיאום עם ההנהלה.
מבחן שלא במועדו
אם תלמידה לא הגיעה למבחן מסיבה מוצדקת או רפואית (באישור רופא) ובתנאי שסיבה זו נאמרה למורה
עד יום לפני המבחן ואושרה ,תינתן אפשרות לתלמידה להשלים את המבחן  -בתיאום עם המורה
סדר וניקיון
"דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם"
אנו משתדלים מאוד להתקדם ולהפוך את דירתינו לנאה יותר.
האולפנה – היא ביתנו ועל כולנו לעשות מאמצים גדולים לשמור ולשפר.
הנהלת האולפנה והנהגת התלמידות תקבע כללי סדר וניקיון בהם ישולבו גם צ'ופר לכיתה הנקייה
והיפה ,וגם תשלום על זלזול בריהוט ציבורי.

נתפלל לשנה של עשייה חינוכית בשמחה ובראיית הטוב בבניית קומה
נוספת בחינוך בנותינו.
בהצלחה לכולנו!

