אולפנת בנ״ע נריה
בונים אישיות חיים שליחות

תורה ! אמונה! ערכים !
מצוינות ! וחינוך לשליחות !!
אולפנת נריה  -בונים אישיות חיים שליחות
אולפנת בני עקיבא נריה אשר נמצאת בגוש טלמונים משמשת כאולפנה תורנית
שהוקמה עבור בנות גוש טלמון והסביבה ובשנים אהאחורונות מגיעות אליה
בנות ממקומות רבים..
הדרך החינוכית –ערכית של האולפנה חותרת למיצוי היכולות והכישרונות של
כל תלמידה יחד עם שאיפה למצויינות ועליה מתמדת בכל התחומים.
זוהי דרך אשר מובילה את התלמידות להבין ולהשכיל ,לשמוע ללמוד וללמד ,
לשמור ולעשות ולקיים באהבה ,לתרום ולהוסיף אור בעם ישראל כחלק מראייה
כוללת ורחבה שאנחנו חלק ממהלך גדול ,של גאולה בו מוטלת המשימה על כל
אחד ואחד מאתנו להיות שליח ולפעול עם הקב”ה.
דרך זו של חינוך לשליחות ולמיצוי הכוחות הטמונים בכל בת היא מובילה את
תלמידותינו – היישר אל עבר ההצלחה.

החזון
אולפנת בני עקיבא נריה חרתה על דגלה לגדל בנות
מלאות בתורה וערכים ובעלות ידע רחב שעל ידי כך,
יהיו דמויות משמעותיות בעם ישראל עם רצון להיות
שותפות בתהליכי הגאולה.
מתוך תפיסה זו אנו מחנכים למיצוי עצמי של היכולות,
ומתוך כך מחוייבים להישגים לימודיים איכותיים,
להצטיינות ולתרומה לכלל ,לאורה של תורת חיים
הכוללת בתוכה הכל.
האולפנה מחנכת את תלמידותיה ובוגרותיה שליחות,
ולתרומה לכלל ולפיתוח עם ישראל.

שילוב נכון ומדויק בין מצוינות והעמקה בקודש לבין למידה איכותית ומושקעת
בחול ,יוצרת לבסוף את ההרמוניה המוחלטת ,המבטיחה בניין אישיותי ,תורני
וערכי ,יציב ואיתן ,אשר מצמיחה דורות של מנהיגות ,נשות מעשה ונשות רוח,
המקדשות שם שמיים בכל עמדות ההשפעה בחברה הישראלית.
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הצטיינות האולפנה

מצויינות מתמטית לכיתות ז-
תכנית העשרה במתמטיקה לבנות כיתה ז' .שבה לומדים בצורה
חווייתית נושאי העשרה במתמטיקה.
המגמות באולפנה :

האולפנה זכתה בשת הלימודים תשע”ח בפרס המצוינות והישגים לימודיים של מחוז
ירושלים ,ולצד זאת דורגה ע”י עיתון “דה -מרקר” במקום הרביעי בארץ במצויינות
לימודית.
בנוסף ,במשך  4שנים ברציפות משרד החינוך הכריז על אולפנת בני עקיבא נריה כבית
ספר מצטיין בשל הישגינו הערכיים ,החברתיים והלימודיים ,ולכן הוא זכה בתגמול
דיפרנציאלי ממשרד החינוך .האולפנה היא אחת מעשרת בתי הספר היחידים בארץ
שזכו לרצף כזה של פרסים.
אולפנת בני עקיבא נריה לא מתפשרת באיכות ומקפידה לשמור על רמה גבוה בכל
התחומים:
בפן הלימודי
תפיסתנו הינה תפיסה דתית – ערכית השואפת לפיתוח המידות ויראת שמיים ולשאיפה
מתמדת ללמידה ולעליה בקודש ולהצלחה במקצועות החול .כל זאת לצד השקעה רבה
בפיתוח תכניות ומסלולי לימוד חדשניים ברוח המאה ה ,21-המובילים את התלמידות
למצוינות ומקדמים אותן אל עבר עתיד עשיר ,ערכי ומוצלח.

•ביולוגיה
•אומנות
•תקשורת
•מגמת פיסיקה דרך התיכון הווירטואלי
•מגמת ארץ ישראל – .חדש !

מדי שנה מגמת אומנות שולחת נציגות של עבודות גמר
מצטיינות והבנות זוכות בפרסים מחוזיים וארציים.

•צוות חינוכי מקצועי אשר יוצר קשר אישי וחם עם כל תלמידה ומלווה אותה באופן
רציף תוך כדי הכוונה ותמיכה מתמדת.
•תכניות המותאמות באופן אישי לכל תלמיד ,הנבנות על ידי רכז פדגוגי מקצועי
ומנוסה.
•מערך שלם של תגבורים בכל מקצועות הלימוד.
•התפתחות והתחדשות במגוון מסלולי לימוד
•מעבדות חדישות ומשוכללות
•ריבוי מגמות
•תכניות הכוונה ,ייעוץ וטיפוח אישי
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פיתוח האישיות ורוחב הדעת
האולפנה מחנכת את הבנות לשליחות ולנתינה מתמדת .כדי לעשות זאת יש לפתח כישורים
שונים בכל בת שיבואו לידי ביטוי בתרומתה לחברה במהלך חייה ע”י פתיחת חוגים שונים.
חוג הדרכה -זו השנה הרביעית שהאולפנה פותחת חוג הדרכה לבנות שכבת י’ המדריכות
בתנועות הנוער ,ומטרתו לפתח כישורי הדרכה אצל כלל הבנות.
בית ספר למוזיקה – זו השנה השלישית שמתקיימים באולפנה שיעורי נגינה בכלים שונים
והרכב מוזיקלי .בבית הספר למוזיקה משתתפות כשליש מבנות התיכון.
בנוסף קיימות באולפנה חוגים נוספים :

בפן התורני
מתוך הבנה כי הקודש הוא הבאר אשר ממנו יוצאים כל שאר מעיינות החיים ומתוך תפיסה המאמינה
כי לכל אחת ואת יש את האות שלה בתורה והשליחות שלה בעולם  ,אנו משקיעים רבות בפיתוח
ובקידומם של לימודי הקודש באולפנה וזאת על מנת לבנות אצל התלמידות עולם שלם ,מלא בכל.
•תוכנית מיוחדת בלימודי אמונה
•חוגים תורניים
•לימודי תנ”ך יומי
•לימוד רמב”ם יומי לכל בנות האולפנה,
•כינוס קבוע עם ראש האולפנה בהשקפה תורנית
•בית מדרש קבוע לכל בנות התיכון העוסק בסוגיות השעה
•סמינריוני אמונה ועיצוב אישיות
•מסעות ייחודיים לפיתוח זהות אישית ציונית דתית
•מדרשה לבנות
כל אלו הם רק חלק מעולמן הרוחני של הבנות .בנוסף ישנם ועוד שפע של פעילויות שמטרתן חיזוק
ועיצוב הבנות באולפנה.

•חוג סייבר
•אילוף כלבים
•אומנות האפייה

בפן החברתי

•מחול מודרני

מתוך ראייה כוללת רחבה ,הרואה ערך וחשיבות עצומה בפעילויות חברתיות עשירות בתוכן
ובעומק ,הבונות קומה נוספת באישיות הערכית של התלמידות ומעצימות אותן ,אנו משקיעים
רבות בתחום זה.

מצוינות בהישגיים:
•כבר  3שנים ברציפות שאחוז הבגרות באולפנה הוא ! 100%
•אחוז תעודות הבגרות המצטיינות הוא פי שניים מהממוצע הארצי
• 75%ניגשות ל 4ו 5 -יח”ל בלימודי מתמטיקה.
• 90%לומדות ל –  4ו 5יח”ל בלימודי האנגלית.
•מעל  86%מהבנות לומדות תושב”ע ותנ”ך ברמת  5יח”ל וממצוצע ההשגים באזור .90

תכנית חינוכית-חברתית שש שנתית:
צוות הייעוץ והחינוך החברתי בונה תכנית חינוכית חברתית שש שנתית אשר עוסקת בדגלים אותם
האולפנה מניפה כגון חינוך ליראת שמיים ,אחריות וציונות .הפעילויות החינוכיות החברתיות כמו
גם תכניות לימודיות מתאימות ,אינן אקראיות ולא נקבעות על פי צורך מסוים אלא מתוך חשיבה
של מכלול חינוכי ובניית תהליך אותו התלמידה יעבור מיום כניסתה לאולפנה ועד צאתה להמשך
דרכה.
תכנית זו בנויה כך שכל בת תוכל להעשיר את עולמה החברתי והתרבותי לפי רצונה .הרצאות,
סמינריונים ,מעגלי שיח ושיעורים העוסקים בבעיות השעה ,ערבי כיתה ,טיולים וסיורים למיניהם.
•שבתות וסמינריונים
כחלק מהתפיסה החינוכית שרואה את מכלול הפעילויות שהתלמידה עובר במהלך שנותיו באולפנה,
במסגרת בניית התוכנית ,ניתן דגש על פעילויות שיא המוציאות לפועל את המטרות החינוכיות
דוגמת סמינריונים לימודיים וסמינריונים נודדים  ,שבתות שכבה בנושאי מנהיגות ,אחריות וכדומה.
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•נתינה וחסד

הכנה לחיים

תלמידות האולפנה מאמינות בחשיבות של נתינה וחסד ומחנכת לחיים של שליחות ונתינה ,פיתוח
והובלה .רוב הבנות משתתפות באופן קבוע בהתנדבות אחת או יותר .במסגרת האולפנה הבנות
יוצאות להתנדבות קבועה בנריה ובישובים הסמוכים .בתוך כך נהנות הבנות גם מקורס לפיתוח
כישורי ההדרכה המעצים את יכולותיהן הטבעיות של הבנות ומכין אותן לחיים.
•יחס אישי מצמיח
הבנות באולפנה נהנות מיחס חם ואישי במהלך לימודיהם וגם אחריהן .זאת כיוון שהמחנכות שומרות
על קשר רציף עם בוגרות האולפנה ,מייעצות להן בבחירותיהן ושמחות בהצלחתן.

הקשר האישי והליווי לכל תלמידה ותלמידה באולפנה הם אחד מאבני היסוד של
האולפנה.
בזמן לימודיה של הבת באולפנה אנו מלווים אותה ומשתדלים להיות מעורבים בחייה,
התמודדותיה ,לבטיה ותהליך צמיחתה אף מעבר לתחום הלימודי שלה.
בעזרת שיחות אישיות ,מעקב צמוד ודיבור רציף ,יצירת קשר חם ,אמיתי ועמוק עם
הבנות הצוות מהווה עבורן אוזן קשבת ועזר בכל.
חשוב לציין ,כי קיימים קשרים משמעותיים לבנות עם המורות המקצועיות ו הן מהוות
עבורן מודל וכתובת להתיעצויות ,הבעת דעה ועזרה במהלך שנות לימודיהן באולפנה
ואף מעבר לכך.

החל מכיתה יא' ,ובעיקר לכל אורך כיתה יב' ,אנו מכשירים את הבנות לקראת צאתן לחיים.
בעזרת שיעורי חינוך העוסקים בהתמודדויות השונות,סדנאות לקראת שרות לאומי,שיחות
ופרזנטציות.
לקראת סוף השמינית ,בתוך תקופת הבגרויות אנו עורכים להם שלושה ימים של לימוד,
חוויייתי "תורה לשמה" בנושאים :התמודדות עם אתגרי העולם הרחב בהקשרים שונים,
סוגיות הלכתיות שעתידות ללוות אותן ,עצות שונות בנושאים כגון :תזונה נכונה ,הכוון
לניהול כלכלי נכון ,פאנל נשים ואמהות בנושא שליחות האישה עם דגש על בניית בית מתוך
עולמה של תורה ומתן דגש לתחושת מימושה של האישה ועוד.סדנאות ומפגשים לקראת
צאתן לדרך.

ליווי בוגרות
אנו מאמינים שקשר וחינוך עם בת הינם משמעותיים לא רק בתקופת חינוכה באולפנה
אלא גם בהמשך ,אנו ממשיכים ללוות את תלמידותינו גם לאחר סיום לימודיהן באולפנה
בעזרת שיחות טלפוניות ,קבוצות ווטסאפ , ,החלטות ובחירות לגבי המשך דרכן -בחירת
מקצוע ,מקום לימודים ,התלבטויות בתקופת ההיכרויות ,מתן המלצות לבנות ליווי לקראת
חתונה ,הדרכת כלות ועוד .כמו'כ ,מתקיימים גם מפגשים אישיים עם הבוגרות על מנת לכוון
אותן ולייעץ להן בנושאים שונים :התמודדויות שונות בש"ל (ואם ישנן בודדות שבוחרות
ללכת לצבא ,אף אותן אנחנו לא שוכחים)...
•-בכל שבוע ובהתאם למעגל השנה ,אנו שולחים להם דרך קבוצת הווטסאפ "דבר
תורה" לפרשת השבוע שעוזר לשמור על שיח רציף ,אפשרות להביע דעות ,שיתוף
בחוויות ומחשבות.
•-אנו מברכים כל בת באופן אישי ביום הולדתה ,ואף בכך מזכירים לה עד כמה היא
יקרה לנו ואנו זוכרים אותה.
•-צוות האולפנה מגיע ומשתתף בחתונות של הבוגרות .זה חשוב מאד ומשמח מאד
את הבנות ,וזוהי הזדמנות נוספת למפגש ודיבור עם הבוגרות.
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•ביקורי בוגרות כל שנה אנו נוסעים לבקר את בנות הש"ל ובנות הלומדות במדרשות
במקומן החדש .שומעים מהן על חוויותיהן ומדברים עם האחראים עליהן .ביקורים
אלה משמחים ומרגשים מאד את הבנות והן מחכות להן מאד.

הנהלת האולפנה תשע״ט

•מפגש קבוע עם בוגרות האולפנה -מידי שנה בחג סוכות נערך מפגש של בוגרות
האולפנה .מפגש כללי עם ראש האולפנה ואח"כ מפגש פרטי לכל שכבה ושכבה.
הבנות מחכות מאד למפגשים הללו ,ואף יוזמות מפגשים נוספים מעין אלו במהלך
השנה.

ראש אולפנה

הרב ליאור הלפרין

•שבת בוגרות -בכל שנה נערכת באולפנה "שבת בוגרות" אליה מגיעות בנות
המחזור שסיים את לימודיו בשנה הקודמת באולפנה.

מנכ”ל  /סגן מנהלי

ערן סלם

מנהלת חט”ב

עירית דובדבני

מנהלת תיכון

אסתר הסגרין

רכזת פדגוגית

תרזה דינר

רכזת חינוך וחברה

יסמין ישורון

יועצת חינוכית

חיה בן עטר

יועצת חינוכית

חני מינץ

זוהי שבת מרוממת מאד עבורינו ,הבוגרות חוזרות מלאות בהכרת הטוב כלפי
האולפנה ובעין טובה על השנים המשמעותיות שהיו להן כאן .הן משתפות בדבריהן
גם את יתר בנות האולפנה והשבת הזאת תורמת מאד לתחושת השייכות של כולן
לאולפנה.
•חוג לבוגרות כהכנה לבחירת בן זוג ובניית בית -לאחר שהבנות מסיימות את
השירות הלאומי ,אנו עורכים באולפנה מספר מפגשים העוסקים בנושאים שונים
בענין בנית בית ,הקמת משפחה ,בחירת בן זוג ועוד .הבנות שמחות מאד במפגשים
הללו ,מרגישות שהן מקבלות בהן גישה ,דרך ועצות טובות ,ובעיקר שמחות
לשמוע כשהנושאים הללו נשמעים מצוות האולפנה.

אולפנת בני עקיבא נריה
כתובת :ד.נ .מודיעין ,נריה 71937
טלפון02-9709320 :
דוא”לuneriya@gmail.com :
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כל מה שצריך בחינוך

