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חודש שבט

מסע אח"י
בחברה הישראלית.

בנות השמינית יצאו למסע היכרות מעמיק עם חלקים
בתל אביב ועלה לירושלים ,במשך ארבעה ימים ,ובשיאו שבת
מסע שהתחיל
במאה שערים.
להיפתח לעולמות ואנשים שונים ,להכיר מתוך מפגש ישיר,
ניסינו במסע
ולהקשיב בלב שקט בלי לפחד להתבלבל.
בנות שאלות מעמיקות ובונות על זהותן הדתית ועבודת ה'.
אצל ה
המסע עורר שים שונים ,חלקם תושבי המקום שתיארו את אורחות חייהם,
הבנות פגשו אנ
קים בעשיה חברתית או רוחנית .עסקנו בשאלות של תרבות
חלקם עוס
יהודית ,של פתיחות וסגירות ,שליחות ונתינה לכלל.
האחרון ברצף המסעות של חבורת השמינית באולפנא ,תמו
המסע היה
המסעות ,אך מסע החיים רק בתחילתו..

ש בוע ח'
כחלק מהמערך החינוכי של בנות שכבת ח' ,נבנתה עבורן תכנית בנושא" -בעד עצמי -דימוי גוף
וגיל ההתבגרות".
זהו שבוע מיוחד שבו הבנות למדו את הנושא בהיבטיו השונים.
במהלך השבוע במקביל לשיעורי מחנכת ,פעולת המדריכות והיועצת שעסקו בקשר בין פנים
לחוץ ,בתחום דימוי עצמי ,דימוי גוף ,סטראוטיפים והתמודדות עם המדיה ,הן נפגשו עם עדיה
לוי מנחה למיניות בריאה,שהעבירה לכל כיתה שתי סדנאות שעסקו בהכרות עם הגוף,
התהליכים הנשיים שהגוף עובר והקשר הבריא שצריך להיות בין גוף לנפש.
בנוסף ,הבנות למדו על תכונות מיוחדות של נשים בתנ'ך ועל נשים מעוררות השראה.
סיימנו את השבוע בליב'א ייחודית וחוויתית  .הבנות צפו בהצגה 'ראיתי אותי' עם השחקנית
מעיין אפרתי והמשיכו אח'כ לערב כיפי ומגבש.נפגשות עם דמויות ואתרים משמעותים בעיקר
בסביבות ירושלים

Lorem ipsum

ס מי נר יון שו אה  -שב יע ית
בימים ראשון –שני ,ח-ט בטבת ,נסעה כיתה י"א לבית העדות בניר גלים ליומיים של
סמנריון בנושא השואה .הסמנריון הרחיב נקודות רבות הקשורות לבגרות בהסטוריה,
וגם היווה הכנה נוספת לבנות היוצאות השנה לפולין.
את הסמנריון הדריכה זהבה קור ,שהיתה גם מרתקת ועניינית ,וגם מחנכת בו זמנית.
היא נגעה בנושאים רגישים כמו דילמות קשות בזמן השואה .היא תארה לפנינו את
מצב היהודים בגטאות .נגענו באופן מיוחד בדמויות נשיות גיבורות בשואה
ובסיפורים שמאחוריהן .זכינו לשמוע מכלי ראשון ניצולת שואה ,מאלו שהקימו את
ניר גלים ,והסיפורים היו מוחשיים ולא פשוטים להאזנה .חווינו את הסיפור של בית
הזכוכית במיצג המיוחד במקום יחד עם סיפורו האישי-משפחתי המרגש של הרב בן
מהמקום.
הסמנריון היה משמעותי ,חווייתי ,מלמד וממחיש .גדלנו בעוד קומה.

ה רמ בם היו מי
כבר שנה וחצי שחבורת בנות מתמידה בלימוד רמב"ם .נפגשות פעמיים
בשבוע בהפסקת צהריים ולומדות יחד מספר המצוות של הרמבם.
החבורה מקסימה והלימוד משמעותי ומשמח מאד.
היום התקיים במכללת אורות אלקנה יום עיון ארצי של בנות שלומדות
רמבם יומי ושמחנו שגם מהאולפנא יצאה חלק מחבורת בנות להיות
חלק.

מ ב צ ע דו גו
דוד לייטנר ,המכונה גם דוגו ,פצח במבצע מיוחד המתקיים כל שנה ב 18-לינואר:
אכילת שתי מנות פלאפל בשוק מחנה יהודה .דוגו החל במבצע על מנת לציין
את תחילת צעדת המוות ששרד  -כשבסוף אותה חוויה קשה ,הצליח להגיע
לישראל ולאכול את כדורי הפלאפל החמים שעליהם סיפרה לו אמו בתשוקה.
גם אנחנו באולפנא מצטרפים מדי שנה למבצע דוגו.
בנות ניר גלים – השכנות של דוגו  ,מספרות ומשתפות את האולפנא בסיפור
של דוגו וכולנו מקנחים בתמונה אולפנית וכמובן – הרבה פלאפל לכולן!

