
"עלה למעלה עלה, כי כח עז לך. יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים.
אל תכחש בם פן יכחשו לך. דרוש אותם - וימצא לך מיד" הראי"ה קוק
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השבוע קיבלנו הודעות מכמה וכמה 
ישיבות על אירועים מתוכננים לקראת 
סיום קבוצתי של תלמידים על מסכת 
ברכות במסגרת הדף היומי. חלקם צירפו 
תמונות של התלמידים לומדים במהלך 
ההכנות לאירועי הפורים. מאות תלמידים 
שקיבלו על עצמם קביעות בלימוד הדף 
היומי והגיעו לסיום החשוב של המסכת 
הראשונה בתלמוד הבבלי. אם ישלימו 
הפעם את המשימה המאתגרת של 
לימוד 2711 דפי התוכנית בשבע וחצי 
שנים או לא, ההישג הראשון נותן את הטעם המתוק מדבש ואת 
התחושה הראויה לקראת ההמשך. על זה אומרת הגמרא בסוף 
מסכת ברכות )סג ע"ב( "ללמדך שחביבה תורה על לומדיה בכל יום 

ויום, כיום שניתנה מהר סיני".

///

במהלך חודש טבת בחרנו לציין בכל ישיבות ואולפנות בני עקיבא 
את מעמד סיום הדף היומי של התלמוד הבבלי במעמדים מרגשים 
ומיוחדים. חברי צוות, בוגרים והורים הגיעו לסיים את הש"ס שלמדו 
במהלך השנים האחרונות. המסר של חשיבות לימוד התורה ומקומה 
המרכזי עבר בריקוד ובשמחה כמסר חי ותוסס בכל המוסדות. אף 
אני זכיתי בעצמי לסיים את לימוד הש"ס הפעם בישיבת בני עקיבא 
נתיב מאיר בה למדתי לפני למעלה מ-40 שנה, שם קיבלתי את 

מפתחות הכניסה לעולם לימוד תורה בעומק ובהתלהבות. במהלך 
האירועים האלה ראינו את האור בעיניים, את ההתלהבות והתחושה 
של שותפות למשהו גדול ועצום. במיזם שנערך לפני כמה שנים 
באחת הישיבות התיכוניות חילקו את דפי הש"ס כולו בין הצוות 
והתלמידים במהלך חופשת הקיץ וחודש אלול, ובערב יום כיפור זכו 

לקיים סיום מרגש עם כלל התלמידים וההורים.

///

מרכז ישיבות בני עקיבא מקיים לאורך כל השנה מיזמים רבים 
שמטרתם חיזוק והעצמת לימוד התורה בקרב תלמידינו בישיבות 
ובאולפנות מעבר לתוכנית הלימודים הרשמית וזאת מתוך בחירה 
חופשית ועל חשבון שעות הפנאי שלהם במהלך יום הלימודים וגם 
לאחריו. אנו מתפעלים לראות בכל פעם את השיאים הנשברים 

בכמות ובאיכות הלימוד בקרב תלמידינו.
כהורים וכמחנכים עלינו להציב יעדים משמעותיים וגדולים 
לתלמידינו בכל התחומים, גם בתחום הזה. הם צמאים לזה, הם 
מסוגלים לזה והם מחכים לזה. "תורת ה' תמימה משיבת נפש...

פקודי ה' ישרים משמחי לב" )תהלים יט(.

קריאה מהנה ולימוד פורה,
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חינוך לגאולה השלמה

חביבה תורה על לומדיה

אלחנן גלט
מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

"בכל דור ודור חייב אדם לראות את 
עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" )פסחים 
פ"י מ"ה(. את היציאה משעבוד לגאולה 

צריך אדם מישראל לחיות מחדש בכל 
שנה ושנה. לכך מיועד זמן חרותנו.

///

תפקידו של עם ושל אדם להיות בני 
חורין. לא להיות משועבדים לאחרים בכל 
שעבוד שהוא. עיקר הסיפור של יציאת 
מצרים מבוסס על זה שאנו מדגישים את שלילת העבדות מחד ואת 
חיוניות החרות מאידך. וכך נאמר במשנה )שם מ"ד(: "מתחיל בגנות 
ומסיים בשבח" - ביושבנו בסדר ליל חרותנו, עלינו לפתוח תחילה 

בגנותנו, ורק לאחר מכן לספר בשבחנו.

///

מהי הגנות ומהו השבח? מובאות בגמרא )פסחים קטז.; רמב"ם הל' חו"מ 
פ"ז,ד( שתי דעות: רב אמר הגנות - "מתחילה עובדי עבודה זרה 

היו אבותינו", והשבח - "ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו". ושמואל 
אמר: הגנות - "עבדים היינו לפרעה במצרים", והשבח - "ויציאנו 
ד' א-להנו משם". אין אלה שתי דעות מנוגדות, כי אם משלימות 
אחת את השנייה. אלה הם שני צדדים של גנות ושבח. האחד מדגיש 
את השעבוד הרוחני ואת הגאולה הרוחנית, והשני מדגיש את 

השעבוד הפיזי ואת הגאולה הפיזית. רק שני אלה כאחד - הגאולה 
הפיזית-מדינית והגאולה הרוחנית - מהווים את הגאולה השלמה.

///

"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". 
בכל דור ודור ישבו יהודים בליל הסדר, סיפרו על היציאה מעבדות 
לחרות והשתדלו לחיותה בעצמם. אולם מי כמונו יכולים לחוש 
זאת ממש, שהרי אנו חיים בעצמנו יציאה משעבוד לגאולה. זכינו 
לראשית צמיחת גאולתנו, לתקומתה מחדש של מדינתנו ולשחרור 
ארצנו מידי זרים. יצאנו ממש משעבוד לגאולה. אולם סיפור 
יציאת מצרים מזכיר לנו שגאולה שלמה היא רק כאשר לגאולה 
הפיזית-מדינית מצטרפת הגאולה הרוחנית; כאשר גאולת הגוף 

נשלמת על ידי גאולת הנשמה.
///

הישיבות והאולפנות שלנו, ישיבות ההסדר והמוסדות לבנות 
שלנו, מחנכים בני חורין אמיתיים, מבחינה פיזית ורוחנית כאחד. 
במוסדותינו גדל נוער זקוף קומה פיזית ורוחנית גם יחד. תלמידינו 
מתחנכים להעריך את היש הגדול במדינת ישראל, ואת מה שיש 
עדין להשלים בה. הם מבטיחים את העתיד האמיתי של עם ישראל 
ושל מדינת ישראל. הם יסייעו לקדם את עם ישראל ומדינת ישראל 

לקראת הגאולה השלמה.
הרב חיים דרוקמן

יו"ר מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

פותחים עניין
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חחממייששהה  טטייפפייםם
ששלל  ררוותתםם  ללבבחחייררתת  
ההממקקווםם  ללייללדדככםם::

אולפנה   בדקו   או  בבואכם   לבחור   ישיבה 
 האם   אתם   מזדהים   עם   הקו   הרוחני - חינוכי  
מה  לילדכם,  נכון  מה  חישבו   של   המוסד. 

כדאי לו ומה מתאים לו.

תתווררהה  וועעבבוודדהה

צוות   זה   עתיד   להיות   שותפכם   לדרך   בארבע  
שתפו   אותו   בלבטים    השנים   הקרובות. 

 ובתחושות   שלכם   והפנו   אליו שאלותיכם.

ההצצוווותת  ההחחייננווככיי

המסגרת   שבה   ילמדו   ילדיכם   בשנים  
 הקרובות   תשפיע   משמעותית   על   תהליך  
קיימו   עמם    התבגרותם   והכנתם   לחיים. 
הגדירו   יחד   ציפיות   וחשבו    חשיבה   בנושא, 

 היכן   יוכלו   להתממש   בצורה   הטובה   ביותר.

עעתתיידד
לשאלה   זו   אין   תשובה   אחידה  -  שקלו   עם  
 ילדיכם   יתרונות   וחסרונות   של   כל   אפשרות.

פפננייממייייהה  אאוו  בבייתת

הנושא   החברתי   הוא   מהותי   בבואכם   לבחור  
אך   זכרו   שיש   הבדלים   בין   ילד    מסגרת ,  
 לילד   ביצירת   קשרים   חברתיים   ובהתאמתו  
 למסגרת   מסוימת.  מסגרת   שהייתה   טובה  
 עבור   אחד   לא תמיד תהיה   טובה   עבור   אחר.  
לא   בהכרח    "כולם   הולכים"   המקום   שאליו 

 יהיה   הטוב ביותר   בשביל   הילד   שלכם.

חחבבררייםם

התקשרו אליה. שלחו דוא"ל.
היא תשיב על שאלותיכם, תדריך אתכם 
ותעזור לכם להבטיח עתיד טוב לילדכם.

 פנו כבר היום לרותם:
מנהלת ייעוץ והכוונה של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

yba.org.il | rishum@yba.org.il

 באיזו
אולפנה או 

ישיבה תיכונית 
כדאי ללמוד?

052-5665503
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מח"ר מקשיב 

תוך הכרה בערך ההקשבה המאפשר מ
ל"אחר" לבוא לידי ביטוי, למצוא את 
קולו ולהשמיעו, מציעה תוכנית 'מח"ר 
מקשיב' ימי עיון לצוותי חינוך של הרשת 

בנושא "סוף חינוך בהקשבה תחילה".
"ההבנה היא כי ראשיתו של המעשה 
החינוכי והלימודי טמון בסוד ההקשבה", 
אומרת רעות גיאת, סגנית ִמנהל החינוך. 
"כך ההקשבה הופכת לכלי חינוכי ומייצרת 
סביבת חינוך ולמידה פתוחה ומתקדמת. 
היא  מקשיב'  'מח"ר  התוכנית  מטרת 
כל מעגלי  בין  להעצים את ההקשבה 
העשייה במוסד החינוכי. הצוותים מוזמנים 
עיון  ליום  ראשוני ובהמשך  עיון  ליום 
מעמיק, המאפשר התנסות ולמידה של 
אדוות ההקשבה בישיבה ובאולפנה ובחיים 
בכלל. ימים אלה פונים לצוות החינוכי של 
כל מוסד – מנהלים, מורים מקצועיים, 
מחנכים וצוות מנהלה, מתוך אמונה שכל 

אלו יחד יכולים ליצור אקלים מקשיב".
הצוות  חברי  העיון מעמיקים  בימי 
בלימוד ממדי ההקשבה באמצעות חוויית 
גיבוש כמו יציאה לטבע לשם התבוננות 
והקשבה, מפגש בשיח מקשיב על אתגרי 
הדור והשעה ומפגש לימוד במעגלי שיח. 
פנינו קדימה, בשאיפה ליצירת כיתות 
במוסדות שהתנסו בימי העיון, שבהן 
תופעל תוכנית ייחודית, "לב שומע", בליווי 

מינהל החינוך. 
אנשי צוות שהשתתפו בימי עיון אלו 
יצאו מלאי רשמים. הרב יוני סמואל, ראש 
אולפנת בני עקיבא חן במדבר בבאר שבע, 
אמר: "הצוות שהתאמץ והגיע ליום שלם 

חזר מועשר ומועצם ויצא עם 'כלי עבודה' 
לעבודה המידית וגם לטווח הארוך. צידה 
משמעותית לשנת הלימודים". הרב שי 
בן נחום, ראש ישיבת בני עקיבא אדר"ת 
בת ים, אמר: "יום זה נתן תנופה ערכית 
וחינוכית וגם כלים מעשיים להתמודדות 

בשטח לכלל אנשי הצוות". 

רעיונות חדשים ועם דמויות ואנשי מקצוע 
מצוות מינהל החינוך ומהשדה החינוכי 

הרחב". 
טכנולוגיים  בעזרים  מצויד  המרחב 
חדישים, לצד פינות ישיבה המאפשרות 
ולמידה בקבוצות קטנות  שיח, מפגש 
וגדולות, בחללים שונים. בזכות כל אלה 
ועוד נוצר מרחב שמטרתו לחולל שינוי 
ובדרכי  המוסד  בתפיסות  דרך  פורץ 

הפעולה שלו.
"הקסם הגדול של מח"ר חושב הוא 
בתהליך שנוצר", מוסיפה שינדלר. "יצירת 
הקשר עם ראש המוסד, המנהל הפדגוגי, 
הרכז הפדגוגי וכדו', המאפשר דיוק הצורך 
או היעד שאליו שואף המוסד. משם אנחנו 
ממשיכים לבירור התוכן ובנייתו. 'מח"ר 
חושב' נתפר למידות המוסד שמבקש 
להיכנס לתהליך, שבמהלכו נולד יום 'מח"ר 
חושב' חדש. זו יצירה חדשה המגיעה מצד 
אחד ממקום של הקשבה לשטח ומצד שני 
ממקומות של חלומות גדולים וחזון מעורר 
השראה. ימי 'מח"ר חושב' עסקו עד עתה 
בנושאים שונים ומגוונים, הן בצד החינוכי-

פדגוגי והן בצד התורני-רוחני. מבחינתי, 
יש בעשייה הזו שמחה גדולה".

 

מח"ר בשטח 
התלמידים  הצוות,  יום,  של  בסופו 
בשטח,  ם  מתרגשי עצמם  ם  י והחי
במוסדות. לכן מינהל החינוך יצא לשטח 
עם תוכניות שונות, המאפשרות הוספת 
נוסף על גבי העבודה החינוכית  נדבך 
הקיימת, שראויה להערכה רבה. מה הן 

תוכניות השטח? 

חינוכיות-רוחניות  בסוגיות  ולעיסוק  ללימוד  היתוך  כור  מהווה  מח"ר  הייחודי  המרחב 
של  הייחודיים  אתגריו   – מקבילים  צרכים  שני  מתוך  פועל  המרחב  ולימודיות-פדגוגיות. 

הדור ואישיותו הפרטית של התלמיד /// אתי אלבוים

מח"ר חושב 
"'מח"ר חושב' הוא הזדמנות מופלאה", 
אומרת שירה שינדלר. "מדובר במרחב 
עבודה פתוח לצוותי חינוך המעוניינים 
במפגשי חשיבה בתחומי עניין הנוגעים 
אליהם, שבהם הם מבקשים לחולל שינוי. 
עם  הצוות  היכרות של  מזמן  המרחב 

רעות גיאת: "מטרת התוכנית 
'מח"ר מקשיב' היא להעצים את 
ההקשבה בין כל מעגלי העשייה 

במוסד החינוכי. הצוותים 
מוזמנים ליום עיון ראשוני 
ובהמשך ליום עיון מעמיק, 
המאפשר התנסות ולמידה 

של אדוות ההקשבה בישיבה 
ובאולפנה ובחיים בכלל" 
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מובילים ציונות דתית:
מעגלי  בשלושה  פועלת  התוכנית 
השפעה – רשת, צוות ותלמידים. במסגרת 
הבאים:  הנושאים  נלמדים  התוכנית 
יסודות הציונות-הדתית, "בכל דרכיך 
דעהו", "את אחי אנוכי מבקש", "אין תורה 
כתורת א"י", "תחיית האומנות – פנאי, 
תרבות ויצירה", "מדינת ישראל, ראשית 
צמיחת גאולתנו" ו"גדול תלמוד שמביא 
לידי מעשה". התוכנית פועלת בהובלת 
הרב פלטי גרנות, מנהל מרחב במינהל 
החינוך ובשותפות עם הרב רמי אלגרבלי. 
דתית"  ציונות  "מובילים  על  )הרחבה 

בגיליון זה בעמ' 12(.

נבחרות למידה 
מבוססות ערכים: 

ם  י ד ו מ י ל ה ת  נ ש ב
מינהל  חבר  הקודמת 
יב"ע  רשת  החינוך של 
חינוך"  "ערי  לעמותת 
ה  ס י פ ת ה ת  א ץ  מ י א ו
"הכיתה  המכונה  הפדגוגית 
כנבחרת למידה מבוססת ערכים", 
הרכזת  קינדרמן,  פנינה  בהובלת 

הפדגוגית הרישתית. ביחד עם ערי חינוך 
דּויקה התוכנית והותאמה ל"אני מאמין" 
נולד  וכך  יב"ע  של  הרשתי  החינוכי 
השם הייחודי לרשת, "נבחרות למידה 

מבוססות ערכים". 
כולם  שבה  לימוד  בשיטת  "מדובר 
לומדים וכולם מלמדים", אומרת גיאת. 
"הנבחרת פועלת בכיתה כרשת, שבה 
כל אחד תורם מכישוריו ונתרם על ידי 
אחרים. קיימת הכרה בשונות ובייחודיות 
מועצם  ה'יחיד'  וכך  כל משתתף,  של 
ומחוזק וה'יחד' יוצא נשכר. ישנה מטרה 

משותפת, ובמקום תחרות יש שיתוף 
פעולה ועזרה הדדית".

התוצאות של הקבוצה מוצגות לכל 
חברי הנבחרת ומהוות כר לשיח מתמשך 
לקדם  במטרה  הנבחרת,  חברי  ן  בי
הצלחה קבוצתית. במסגרת הלמידה 
יש דגש על ערכים כמו 'ערבות הדדית' 
ו'אחריות אישית', שמשותפים לעולם 
לרשת  חשוב  ואותם  החינוכי-פדגוגי 
מעגלי  בכל  לתלמידים  להנחיל  יב"ע 
הלמידה. שיטת לימוד זו נלמדת ברשת 
יב"ע במקצועות תנ"ך, גמרא, מתמטיקה, 

לשון ועוד.

מח"ר כותב  
כותב הרב אברהם  ב"אורות התורה" 
יצחק הכהן קוק: "אחד מהדברים של 
עסק תורה לשמה הוא להעשיר את כנסת 
ישראל בכוחות רוחניים גדולים, וכל מה 
שמתרבה אור התורה... הרי הכוח היסודי 

של האומה מתחזק ומתאמץ".
תוכנית 'מח"ר כותב' עוסקת בכתיבה 
ידי  יצירות תורניות-חינוכיות על  של 
ואנשי תורה  אנשי חינוך מרשת יב"ע 
לאור, במטרה  והוצאת  והנהגה בכלל 
להגדיל תורה לשמה, לחזק ולגדל את 
הלימודים  בשנת  האומה.  ואת  הדור 
הנוכחית יצא חיבור ובו מאמרים, שירה 
ויצירה, המתכתבים עם מעגל השנה ועם 

אתגרי הדור ונפלאותיו. 
"תוכניות  לסיכום, אומרת שינדלר, 
היקף  רחבות  ומינהל החינוך  המח"ר 
ופזורות על פני מנעד רחב. הן מגוונות 
אולפנה  או  ישיבה  לכל  ומאפשרות 
להצטרף למסע משותף, במינון המתאים 
לה ולפי רצונה. נקווה שבעז"ה נמשיך 
לפעול ולהיות שותפים לעשייה החינוכית 

הגדולה של צוותי החינוך ברשת". 

שירה שינדלר: "תוכניות 
המח"ר ומינהל החינוך רחבות 
היקף ופזורות על פני מנעד 
רחב. הן מגוונות ומאפשרות 

לכל ישיבה או אולפנה 
להצטרף למסע משותף, 
במינון המתאים לה ולפי 

רצונה"

צוות יב"ע כפר הרא"ה בתוכנית מח"ר צוות אב"ע לכיש בתוכניות מח"ר – מרחב חינוכי רוחני



לכבוד חגיגות ה-60 של אם האולפנות - 
אולפנת בני עקיבא כפר פינס,
ישבנו לשיחה עם הרבנית ד"ר לאה ויזל, 
ראש מדרשת בר אילן, בוגרת האולפנה 
הנמצאת כיום בוועד המנהל
/// שלומית גולדין-הלוי
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גם אני הייתי ביב“ע

ויזל עומדת כיום ה רבנית ד"ר לאה 
בראש המדרשה לנשים באוניברסיטת 
שימשה  שבהן  שנים  לאחר  אילן,  בר 
בתפקיד דיקנית במכללת "אורות", ראש 
תחום תורני וחברת הנהלה. היא בוגרת 
אולפנת בני עקיבא כפר פינס, נשואה 
לרב אליאב, ר"מ בישיבה תיכונית, אמא 
לשישה וסבתא צעירה לשלושה."מכל 
מה שעשיתי, הדבר שאני הכי גאה בו זה 
המשפחה שלי. זכיתי בחתן ובכלה שהם 

כמו הילדים שלי".
לסטאז'  מקום  חיפשה  כשויזל 
א  הי ם  משפטי די  מו לי י  אחר
הייתה אמא טריה ובהריון שני. 
"השופטת שקיבלה אותי ללשכתה 
אמרה לי שקיבלה אותי דווקא כי 
ראתה שאני בהריון. היא הסבירה 
יותר שלם במישהי  שיש משהו 
שבאה עם מסגרת של מחויבות 
משפחתית ולא רווקה, שהיא יותר 
ציפור דרור. לאורך הדרך הרגשתי 
שהייתה לי המון סיעתא דשמיא. 
ה' שלח לי הזדמנויות ולמדתי לנצל 

אותן. אני מרגישה שהילדים לא הפסידו 
מההתפתחות המקצועית והאקדמית 
שלי, אפילו להפך. יש מסרים שאנחנו 
מעבירים לילדים במעשים ולא בדיבורים". 

העולם זז
אחרי עבודתה בלשכת השופטת, ויזל 
משפט  שערי  במכללת  ללמד  הגיעה 
בכור  גם  ובהמשך  אורות,  ובמכללת 
כיום היא עומדת  אילן.  בר  מחצבתה 
בראש המדרשה באוניברסיטה. "לימוד 
תורה לנשים זה דבר חיוני לכל אישה 
בכל גיל, רק המינונים משתנים. יש צמא 
לתורה בכל מעמד, בכל גיל ובכל חברה, 
כי היום, כשאין חיבור, הקשר מתרופף". 

היא בוגרת סניף קריית אתא, כחניכה 
לפני הכניסה  "סניף ענק.  וכמדריכה. 
להדרכה היה מתח גדול – אם יש לך מענה 
חברתי בשנים הקריטיות או שאתה קצת 
אאוטסיידר". את השירות הלאומי עשתה 

כקומונרית במחולה שבבקעת הירדן. 
ויזל על מקרים  את הדוקטורט כתבה 
שבהם הקורבן מסכים אך הם אסורים 
בחוק, כגון מכירת איברים, המתת חסד 

ועוד. "בתקופתי נשים לא עסקו 
במשפט העברי, כי הן לא הכירו 
מספיק את המקורות. עוד לא היו 
בוגרות מדרשה. רק לקראת גיל 30 
התקרבתי למשפט העברי. בעשרים 
השנים האחרונות עברו הרבה מים 
של  הפריחה  זז.  העולם  בירדן, 
המדרשות הביאה לכך שנערות 
נפתחות לעולם שהיה פחות נגיש 
עבורן. כיום אני פוגשת המון נשים 
צעירות שמחוברות ללימוד באופן 
רציני ופעיל. אני שואפת שתהיה 
לזה לגיטימציה בקהילה, שאישה 

תפנה זמן ללימוד תורה ולחיזוק העולם 
הרוחני שלה". 

שוקק  אי  היא  אילן  בבר  המדרשה 
לומדות תורה. במסדרונות  חיים של 
ובכיתות הלימוד ניתן למצוא סטודנטיות 
היום  בסדר  תורה  לימוד  שמשלבות 

 , ם י י מ ד ק א ם  י ד ו מ י ל ל  ש ס  ו מ ע ה
משפחה ועבודה. "מדהים לראות מאות 
סטודנטיות שנפשן חשקה בתורה. זה 
הפך לדבר טבעי. באחת התוכניות פה 
עלתה השאלה איפה הן רואות את עצמן 
בעוד שנים רבות. ריגש אותי לשמוע 
והן  שלהן  שאיפה  זאת  ה'  שעבודת 
מעוניינות לשמור על שלהבת הלימוד. זה 

דור עם צמא גדול מאוד לתורה". 
ויזל מדגישה כי לצד פריחת הלימוד, 

הכי חשוב לה שהלומדות יהיו בשמחה. 
"אין לי כוונה לצייר תמונה אוטופית 
לא מציאותית. הרי הן לא יוכלו לשבת 
בכולל מהבוקר עד הלילה, אז חשוב 
בגלל  תסכול  עם  יסתובבו  שלא  לי 
געגוע  על  עודף המשימות. שישמרו 
של  קבוצה  לייצר  רוצה  אני  ללימוד. 
מנהיגות תורנית. שכבה דקה שתוביל 
את האולפנות והמדרשות, ולצידן מסה 
שהתורה היא חלק אינטגרלי משגרת 
איפה  זה  שחשוב  מה  שלהן.  החיים 
הרצון שלנו. הן רוכשות פה כלים, שיוכלו 
לפתוח ספר לבד, כי האתגר זה להמשיך 

ללמוד גם מחוץ למסגרת". 

אמון מצמיח
צריכה  היא  כי  ויזל  הרגישה   16 בגיל 
 , ית" רוחנ נה  מבחי קומה  "לעלות 
כהגדרתה, ויחד עם חברה החליטו לעבור 
לאולפנה, החלטה  מהתיכון המקומי 
שהתגלתה כטובה מאוד. "עד היום אני 
זוכרת את השיעור הראשון שהר"מ גלעד 
שטראוס לימד – המשל הראשון בספר 

הכוזרי. היה לי מרתק".  

בין שלל הפעילויות בלטו במיוחד פורים, 
יום העצמאות ושבועות. ימים טובים 
שהרב צהר, ראש האולפנה דאז, ביקש 
"השקיעו  מיוחד.  דגש  עליהם  לתת 
באווירה שמחברת לקודש, להתרוממות 
פינס  כפר  עקיבא  בני  אולפנת  רוח. 

הקדימה את זמנה בכך שתמיד היה שם 
לימוד תורה ומרחב של לימוד עצמי. 
החשיבו את ההקשר הלימודי התורני 
באופן מיוחד. הייתה אווירה של חופש 
בחירה. הרבה מהפעילויות לא היו חובה, 
גם במבחנים לא היו משגיחים, כי היה 
חינכו  אלא  העירו,  לא  אמון מצמיח. 
ונתנו לתלמידות להגיע לבד למסקנות 
ותוכן  לנו הרבה אמון  נתנו  הנכונות. 

שהצמיח אותנו".
ויזל מספרת על שנתיים מרוממות 
נפש במקום, עם הרבה מאוד שיח. 
שיחות  היו  הצוות,  עם  רק  "לא 
בין החברות. בשבילים,  גם  עומק 
בחדר האוכל, המון שיחות מגוונות 
אפשרה  הפנימייה  ומעמיקות". 
ן  המו ו  הי לא  לקרות.  לדברים 
פעילויות יזומות בערב, וזה אפשר 
לתלמידות ליצור זמן איכות ללימוד 

ולשיחות נפש".
ל  ע ת  ו ב ר ע  י פ ש ה ר  ה צ ב  ר ה
רוח.  שאר  עם  "איש  השקפתה. 
יש   – גם בתפיסה החינוכית שלו 
ודוגמה אישית איך  לו המון סבלנות 
לחיות חיים של גודל עם חיבור לקודש". 
אריאל  שמחה  הרב  של  שיעוריו  גם 
זכורים לה לטובה: "לימד אותנו תורה 
בצורה אקטואלית". מורתה להיסטוריה 
הייתה בלהה גליקסברג, כיום מפמ"רית 
אזרחות והיסטוריה. "הכול אצלה היה 

מאוד מסודר ומעניין". 
"הגעתי לאחרונה לשבת אולפנה כמרצה 
והדהים אותי איך נשארו באולפנה בדיוק 
אותם מסרים שהיו בזמני – לראות איפה 
את תורמת לחברה וחיה חיים של גודל. 
אותן אבני יסוד שעליהן גדלתי". השינוי 
שראתה הוא כי התלמידות לומדות אצל 
מחנכות ואילו בעבר היו לכל כיתה ר"מ 

ומדריכות פנימייה. 
"אני רואה הרבה דמיון בין תקופתי לבין 
הנוער היום. זה גיל מכונן והעקרונות 
נכונים גם היום. רק ההתמודדות היום 
יותר מאתגרת מהרבה בחינות. קשה 
יותר לקבל סמכות ומרות, כל התכנים 
נכנסים אליך הביתה דרך הסמארטפון 
ו  הי בעבר  אם  זה.  רק  לא  זה  אבל 
אמיתות פשוטות, היום הן כבר מורכבות 
ומפורקות וצריך לחשוב כמה פעמים 
על כל משפט, בכל הקשור לערכי 
משפחה, למשל. היום קשה להגיד 
אסור  אבל  חד משמעיים,  דברים 
לוותר על זה. לאדם שמחובר לתורה 
– יש אמירות חד משמעיות, אבל 

העולם היום יותר מורכב". 
"כל מה שתלמיד צריך זה מישהו 
היה  זה  ובאולפנה   , לו שאכפת 
אכפת  היה  צהר  לרב  חזק.  מאוד 
מהתלמידות בצורה טוטאלית. הוא 
נתן את עצמו לאולפנה כל יום, כל 
היום, כולל חגים וחופשים. הוא חי 
אחד  מלא.  באופן  שליחות  של  חיים 
זה שהוא שטף  הזיכרונות שלי ממנו 
איתנו את חדר האוכל. זה לא היה מתוך 
ביחד  היה  הכול  אלא  'הסתחבקות', 
ובגובה העיניים. והמסר הזה עבר היטב 

לתלמידות"  

אולפנת בני עקיבא כפר פינס הקדימה את 
זמנה בכך שתמיד היה שם לימוד תורה 

ומרחב של לימוד עצמי. החשיבו את ההקשר 
הלימודי התורני באופן מיוחד

אני רוצה לייצר קבוצה של מנהיגות 
תורנית. שכבה דקה שתוביל את האולפנות 
והמדרשות, ולצידן מסה שהתורה היא חלק 
אינטגרלי משגרת החיים שלהן. מה שחשוב 

זה איפה הרצון שלנו
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מסע בעקבות מסע
מסע המושבות

2020

28 ימים

יומיים

8
אולפנות

9
ישיבות

לקרב את בני המושבות למצוות.

“מסע המושבות אז, היום ואנחנו“ 
במסגרת התוכנית “מובילים ציונות 

דתית“ של יב“ע.

י“ט חשון-י“ז כסלו 
תרע“ד

19.11.13-16.12.13

י“ח-י“ט טבת תש“ף 
 15-16.1.20

ג‘-ד‘ שבט תש“ף
29-30.1.20

1913

שנה 

משך המסע 

תאריכים 

מס׳ מוסדות יב״ע 
שהשתתפו 

מס׳ המשתתפים במסע יב״ע 

מטרת המסע 

מסע המושבות תרס"ד-1913
מסע המושבות תש"ף-2020

מתי נבוא ארצה?
במהלך  הוקמו  רבות  ואולפנות  ישיבות 
בני  ישיבת  שקמה  מאז  השנים  שמונים 
וביניהן  הרא"ה,  בכפר  הראשונה  עקיבא 
ישיבת בני עקיבא ייחודית, שהוקמה במחנה 

המעצר למעפילים בקפריסין /// אתי אלבוים

מנהרת הזמן

ין השנים 1948-1946 נעצרו על ידי הבריטים ב
כ-52,000 מעפילים שהיו בדרכם לארץ ישראל. 
המעפילים נשלחו למחנות מעצר בקפריסין, שם שהו 
כמה חודשים. בין העצורים, רובם ניצולי שואה, היו 
ילדים ובני נוער שנזקקו למסגרת חינוכית, ולפיכך 
הוקמו במחנות בתי ספר. אל המחנות בקפריסין הגיעו 
שליחים מארץ ישראל, שניהלו את החיים במחנה, 
וביניהם הרב מרדכי ברויאר ז"ל, שתיעד את שליחותו 
הייחודית במכתבים שכתב לרב משה צבי נריה זצ"ל. 
הרב ברויאר, יליד גרמניה, עלה ארצה כילד והיה 
ר"מ בישיבת בני עקיבא כפר הרא"ה. במכתב ששלח 
לרב נריה מקפריסין בכ' בתמוז תש"ז הוא מספר 
על עבודתם המסורה של השליחים ועל רוחם של 
המעפילים: "משונים הם החיים כאן, שאין אדם מסתגל 
אליהם... אין אדם שוכח לרגע היכן הוא נמצא. ואף 
על פי שהכול שרויים במצב רוח טוב ואף של שמחה 
ובדיחות הדעת, הרי אין צרתם משתכחת מהם לרגע. 
כל ההכרה כולה מתרכזת סביב המחשבה האחת 
והיחידה – מתי נבוא ארצה". אל הרב מנחם ברויאר 
חבר ניצול השואה הרב מנחם אופן אשר סייע לו רבות.

הרב ברויאר מספר על התנאים הפיזיים הקשים 
במחנה: המזון היה מועט וחד גוני; הצריפים היו 
חמים וקשה לשהות בהם במהלך היום; לא בכל 
הצריפים היו מנורות נפט, ואם כבר היו, קשה היה 
לקרוא לאורן. ובכל זאת הוא כותב: "המצב הרוחני 
בכפר טוב להפליא ויש בני נוער ומעפילים מבוגרים 
רבים שצמאים ללימוד תורה". בבית הספר במחנה 
שבו פעל הרב ברויאר היו עשר כיתות, שבהן למדו 
בנים ובנות. אחת הכיתות הייתה ישיבת בני עקיבא. 
הרב ברויאר לימד בה חומש, נ"ך, עברית, מולדת 
וגמרא. הוא לימד שבע-שמונה שעות ביום, מהן 

שתיים-שלוש שעות של "ישיבה ממש". 
לאחר הקמת המדינה הועלו המעפילים לארץ 
והמחנות בקפריסין נסגרו. לימים היה הרב ברויאר 
וזכה להכרה רבה על מפעלו  ישראל  חתן פרס 

התורני העצום. 

שנת תרס"ד-1913 יצאה משלחת רבנים, ב
ובראשם הראי"ה קוק זצ"ל, למסע בין 
בצפון הארץ. המטרה  המושבות החדשות 
היתה חיזוק המתיישבים וקירוב לבבות. כחלק 
מתוכנית 'מובילים ציונות דתית' ברשת ישיבות 
ואולפנות בני עקיבא בה לומדים את משנת 
הציונות-הדתית, בחרו לצאת למסע בעקבות 
מסע המושבות ההסטורי. התוכנית מאפשרת 
שיח פתוח, במטרה לחזק את ההתמודדות עם 
אתגרי השעה וליצור חיבור בין משנת הציונות-

הדתית לבין הציבור בתחום האישי, המשפחתי 
והלאומי. גיבוש הזהות האישית, גילוי, חשיפה 
והוצאה מהכוח אל הפועל הם תכליתו של 

המעשה החינוכי. 

ישיבת בני עקיבא במחנה המעצר למעפילים קפריסין, בדרך לארץ ישראל

משמר הירדן

תרס"ד

תש"ף
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בנתיבותיו נלך
הרב אריה בינה

אשרי האיש

לחלוציות ה נרדף  שם  הוא  בינה  אריה  רב 
והגשמה, ולא בכדי רבים מתלמידיו נמצאים 
כיום בעמדות מפתח בחברה הישראלית. הכול 
התחיל לפני קצת יותר ממאה שנה בסלונים, שם 
נולד. אביו היה ראש ישיבה קטנה במקום, והרב 
אריה נשלח ללמוד בישיבת מיר הסמוכה. כשהיה 
בן 20 עלה ארצה והגיע למושב קטן וצעיר בשם 
כפר הרא"ה, שם החל לעבוד בחקלאות בימים 

והתנדב בארגון "ההגנה" בלילות. 
יחד עם חבריו יצא למשימות מסוכנות ואף נתפס 
ונפל בשבי הגרמני, שבו שהה ארבע שנים. הספר 
היחיד שהגיע לרשותו היה מסכת יבמות, והוא שינן 

אותו 120 פעם במשך ארבע שנות שביו.
בתום המלחמה שב ארצה ושימש כר"מ בישיבת 
בני עקיבא כפר הרא"ה, לצד עבודתו ברפת הכפר. 
תלמידיו מספרים שלא רצו לעלות שיעור, כי רצו 

להישאר ללמוד איתו.
לבקשת הרב נריה זצ"ל, בז' באדר התשי"ג עלה 
הרב בינה לירושלים יחד עם קבוצת תלמידים מכפר 
הרא"ה והקים שם את ישיבת בני עקיבא נתיב 
מאיר, על שם הרב מאיר בר אילן. הייתה זו הישיבה 
השלישית של רשת ישיבות בני עקיבא. בתחילה 
הוקמה הישיבה בשכונת אבו טור, ובהמשך עברה 

למשכנה הנוכחי בשכונת בית וגן.
לרב בינה הייתה חשיבה מקורית לצד סגנון לימוד 
שמרני-ליטאי, אומץ לב וגבורה, לצד ענוותנות 
וצניעות. הוא כיוון את תלמידיו להצטיין בכל תחום 

וביקש לגדל אנשי מעשה בעלי מוסר טהור.
לאחר מלחמת ששת הימים הקים את ישיבת 
ההסדר של יב"ע, ישיבת הכותל, ושלח את תלמידיו 
להקים ישיבות הסדר נוספות במעלות ובגולן. בין 
תלמידיו הרבים גם כמה מראשי ישיבות בני עקיבא: 
הרב יהושע וייצמן, הרב מאיר טויבר, הרב שמואל 

לורנץ, הרב משה צבי וקסלר ועוד. 

מייסד וראש ישיבת בני עקיבא נתיב מאיר

הרב אריה בינה. ביקש לגדל אנשי מעשה בעלי מוסר טהור

חדרה
זכרון יעקב
בת שלמה

שפיה
עתלית

חוות אהרונסון
חיפה

חוות מרחביה
המושבה 
מרחביה

כפר תבור
חוות סג'רה

בית וגן
יבנאל

חוות פוריה
חוות כנרת

המושבה כנרת
דגניה

מלחמיה
טבריה
מצפה
מגדל

ראש פינה
משמר הירדן
יסוד המעלה

מטולה
צפת

רמת הנדיב
זיכרון יעקב

מרחביה
כפר תבור
בית שאן

שביל הסנהדרין בטבריה
ראש פינה

קבר חוני המעגל

הרב אברהם יצחק הכהן קוק
עם משלחת רבנים

תלמידי ותלמידות יב"ע בשותפות מינהל 
החינוך של יב"ע בהובלת הרב פלטי גרנות, 

בית הרב קוק ומדרשת אורות הגליל

26
10 י“ח-י“ט טבת תש“ף 

 15-16.1.20

ג‘-ד‘ שבט תש“ף
29-30.1.20

משך המסע 

מס' יישובים שבהם ביקרנו 

מי המשתתפים 

מטולה

יסוד המעלה
משמר הירדן

מחניים
צפתראש פינה

מגדל
טבריה

מצפה

מנחמיה

יבנאלדגניה
בית וגן פוריהכנרת

מרחביה

עתליתכפר תבור

חיפה

בת שלמה
שפייה

זכרון יעקב

חדרה

סג׳רה
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היא דרך חיים. אנחנו רוצים שבעתיד גם 
או  מי שיהיה מהנדס או איש עסקים 
גנרל בצבא ימשיך ללמוד תורה בכל יום. 
התלמידים רואים את הר"מ שלהם בא 
ללמד אותם בשעה שהוא לא אמור ללמד, 
וזו דוגמה אישית שאפשר ללמוד תורה 

בנחת וליהנות מהלימוד". 
השאיפה השנה היא לקשר בין הלומדים 
במוסדות השונים. "הרכזים מעבירים 
ביניהם רעיונות וכלים ללמידה ומתוכננים 
את  נפגיש  שבהם  כינוסים  להיערך 

הלומדים עם תלמידי חכמים. המטרה 
היא שהתלמיד ירגיש שהוא חלק מתנועה 
גדולה של לימוד תורה לשמה". תוכנית 
לימודי "תורה לשמה" קיימת גם באולפנות 
מזו  רשת יב"ע, במתכונת שונה מעט 
הקיימת בישיבות, למשל, באב"ע אורות 
מודיעין, באב"ע אמנה, באב"ע סגולה, 

באב"ע מבשרת ברוך ובאב"ע חדרה.

מתוך שלא לשמה יבואו לשמה
כאשר הרב שרגא פרוכטר, ראש ישיבת 
בני עקיבא גבעת שמואל, נכנס לתפקידו 

ציון.  זה  על  לקבל  מבלי  הפנוי  ובזמנם  בחופשות  ההפסקות,  בזמן  לומדים  הם 
ומבינים שהתורה  תורה לשמה  לומדים  עקיבא  בני  ובאולפנות  תלמידים בישיבות 
עסקים,  אנשי  או  מהנדסים  כשיהיו  בעתיד,  גם  כך  בה.  למחזיקים  חיים  עץ  היא 

יקבעו עיתים לתורה /// אתי אלבוים

מונה עשורים חלפו מאז הקמת ש
ישיבת בני עקיבא הראשונה בכפר 
ודור בא, והדבקות  הרא"ה. דור הולך 
ללמוד תורה לשמה בישיבות ובאולפנות 
בני עקיבא הולכת וגדלה. הכוונה אינה 
הלימוד  מערכת  במסגרת  ללמידה 
שמלווה בשיעורי בית, במבחנים ובקבלת 

ציונים, אלא ללמידה לשם שמים.
הרב פלטיאל גרנות, מנהל מרחב מרכז 
ברשת יב"ע, מספר על לימוד תורה לשמה 
ברשת: "אנחנו רוצים לייצר מציאות שבה 

את  יש  ברשת  ותלמידה  לכל תלמיד 
ה'אות' שלהם בתורה, את התוכן שהם 
אוהבים ללמוד מעבר ללימודים הסדירים. 
לפני כמה שנים התחלנו בהקמת בתי 
מדרש לנוער, ועם הזמן כל מוסד נתן 
ללימוד שם משלו. הרעיון הוא לנצל את 
הזמנים שבין לבין – לפני ואחרי תפילת 
שחרית, בהפסקות גדולות, לפני ואחרי 
תפילת מנחה – זמנים שהם חופשיים של 
התלמידים ושל הצוות. כך יוצא שבנוסף 
להכוונת התלמידים להצטיין בלימודים 
ולהגיע להישגים, מלמדים אותם שהתורה 

לפני 20 שנה, הוא חשב על דרך שתגרום 
לתלמידים לאהוב לימודי תורה. "פניתי 
פרוכטר,  הרב  אומר  הרמ"ים",  לאחד 
בישיבה שיעור של  "והצעתי שנפתח 
תורה לשמה בהפסקה, שבו מי שרוצה 
להתחבר לתורה יוכל לעשות זאת בלי 
חובות. כיום מתקיימים בכל יום בישיבה 
עשרים שיעורים במסגרת התוכנית שאנו 
קוראים לה 'ותן חלקנו בתורתך', בזמנים 

שאינם זמני השיעורים". 
כל שיעור בתוכנית מועבר על ידי אחד 
הר"מים בישיבה. "הר"מ קובע מה הוא 
מלמד, איפה ובאיזו שעה. אני, למשל, 
מלמד 'נתיבות שלום פרקי אבות'. ר"מ 
ישרים'. לבקשת  'מסילת  אחר מלמד 
התלמידים הוספנו שיעורים שנוגעים 

בחסידות כמו 'ליקוטי מוהר"ן'". 
ארבעה שיעורי תורה לשמה מתקיימים 
מדי יום בישיבה כבר לפני תפילת שחרית, 
ואם תלמידים אחרים מתקשים להגיע 
בזמן ללימודים, הרי שכאן התלמידים 
מגיעים לישיבה עשרים דקות לפני הזמן. 
יש מצב שמי שלא לומד תורה  "היום 
לשמה מרגיש לא בנוח בישיבה. בדור 
שלנו צריך לאהוב את התורה, להרגיש 
ללמד אותה  ולא  את המתיקות שלה 
בכפייה. כל אחד צריך למצוא את החלק 

שלו בתורה, וזה פירוש שם התוכנית". 
הלימוד לא מזכה את התלמידים בציונים, 
אך בתעודה מופיעה הערה שמשבחת 
ולקרב  לעודד  במטרה  כך.  על  אותם 

הרב שרגא פרוכטר: "בדור שלנו צריך לאהוב את התורה, 
להרגיש את המתיקות שלה ולא ללמד אותה בכפייה. כל אחד 

צריך למצוא את החלק שלו בתורה"

לומדים תורה לשמה

תלמידי יב"ע נר תמיד חשמונאים בלימוד תורה לשמה. "הלימוד יוצר בישיבה אווירה רוחנית"
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את הלומדים לשמה מתכננת הישיבה 
לצאת איתם לטיול לחרמון. "אולי יהיו 
מי שיגידו שאם יש צ'ופרים זו כבר לא 
'תורה לשמה', אבל לא היה תנאי לכך 
לפני תחילת הלימוד, אלא הטיול מגיע 
כצ'ופר אחרי הלימוד. צריך את המתיקות, 
להראות לתלמידים שמעריכים אותם על 
כך. כך יצטרפו תלמידים נוספים, ומתוך 

שלא לשמה יבואו לשמה". 

הקבוצה שמחזיקה את העולם
בישיבת בני עקיבא לפיד תורת נחום 
במודיעין לומדים תורה לשמה בתוכנית 
"תורתך שעשועיי". מספר  שנקראת 
על  האחראי   , חלימי איתיאל  הרב 
התוכנית: "השיעורים מתקיימים בשני 
בתי מדרש – של חטיבת הביניים ושל 
החטיבה העליונה. הם מתקיימים לפני 
יום הלימודים, אחרי שחרית, בהפסקת 
ום  סי ואחרי  מנחה  אחרי  ים,  צהרי
הלימודים. מי שמעבירים את השיעור 
הם אנשי הצוות או תלמידים בוגרים 
שלומדים עם הצעירים. הלימוד הוא 

רשות, והדבר מרגש ויפה". 
נושאי הלימוד מגוונים. "סוגיה יומית, 
הרמב"ם היומי או פניני הלכה. יש קבוצה 
שלומדת דף יומי בהפסקות. יש תלמיד 
י"א שמלמד פרק בתנ"ך על פי הסדר 

929. מניין הלומדים תורה לשמה  של 
מגיע לכמה עשרות. הם האור שמאיר 
לכולם. הר"מים אומרים שגם אם מספר 
התלמידים לשמה אינו גדול, הלימוד 
מקרין על האווירה בישיבה – שתורה 
לומדים לא בשביל מבחן וציון. כל תלמיד 
רואה שיש תלמידים בגילו שקובעים 
ספרים  שמתחילים  לתורה,  עיתים 
מצטרפים  שלא  אלו  וגם  ומסיימים, 
קולטים שהלימוד קיים ואולי יום אחד 

הם יצטרפו". 
גם כאן מחולקים ללומדים צ'ופרים בתור 
כיבוד. "בימי שישי מתקיים לימוד שנקרא 

שרוכש  תורם  בזכות  פיצה',  'שיעור 
ללומדים מגשי פיצה. רוב התלמידים 
הולכים הביתה ב-12:00 ויש לנו קבוצת 
תלמידים שנשארת בסיום הלימודים 45 
דקות ללמוד תורה. אנחנו קוראים לה 
'הקבוצה שמחזיקה את העולם', כי מי 
יודע כמה אנשים לומדים תורה בשעות 

אלו בימי שישי". 
גם  ך  ממשי לשמה  רה  התו ד  לימו
קיימים שבעה  "במודיעין  בחופשות. 
מוקדי לימוד בשיתוף הגרעין התורני 
'אורות יצחק' בשבעה בתי כנסת שיש 
בהם מנייני נוער מאוחרים. יש מלמדים 
שיושבים שם עם בני הנוער, עם לחמניות, 

טרופיות וכיבוד קל". 

גולת הכותרת של לימוד התורה לשמה 
בישיבה הוא בימי חמישי, עת נערך "טיש" 
עם ראש הישיבה, הרב שמואל רוזנבלום. 
"הלימוד נערך בחדר המורים, סביב שולחן 
גדול שלידו יושבים מורים ותלמידים. הטיש 
פתוח לכולם וכמובן, יש חמין בתור כיבוד". 

אווירה רוחנית שמשפיעה 
זה חמש שנים מתקיימת בישיבת בני 
עקיבא נר תמיד חשמונאים התוכנית 
לומדים  שבה   , וער" נ מדרש  "בית 
התלמידים תורה לשמה. "יש חבורות 
לימוד בנושאים שונים במהלך שעות 

פנויות ביום", אומר הרב יוסי טורצקי, 
האחראי על התוכנית. "ראש הישיבה, הרב 
איתמר ליברמן, מלמד מסילת ישרים; יש 
חבורת הרמב"ם היומי; חבורת תנ"ך; 
חבורת נתיבות שלום; חבורות שלומדת 
משניות, אמונה ועוד. התלמידים בוחרים 
להצטרף לחבורה, מתמידים בה ומגיעים 
ז'-י"ב לומדים  ליעדים. כ-60 תלמידי 
תורה לשמה מבחירה. חלקם מסיימים 
ספרים או סדר משניות ועורכים להם 

סיום". 
הלימוד נמשך בכל פעם עשר דקות עד 
רבע שעה. "אנחנו רוצים שהתלמידים 
יכניסו לשעות הפנאי שלהם לימוד תורה 
ומשמעות, שהלימוד  ערך  בזה  ויראו 
יהיה חלק מהחיים שלהם גם בבחירה 
החובה.  בלימודי  רק  ולא  החופשית 
הלימוד יוצר בישיבה אווירה רוחנית והוא 
משפיע על התלמידים ועל הישיבה כולה. 
בחופש הגדול יש פרויקט 'בית מדרש 
חבורת תלמידים  כל  קיץ', שבו  נוער 
מיישוב מסוים מקיימים לימוד בליווי 
הישיבה. אנחנו באים לבקר אותם, מביאים 

להם את הספרים ואת הכיבוד".  

הרב יוסי טורצקי: "אנחנו רוצים 
שהתלמידים יכניסו לשעות 

הפנאי שלהם לימוד תורה ויראו 
בזה ערך ומשמעות"

הרב איתיאל חלימי: "יש לנו קבוצת תלמידים שנשארת בסיום 
הלימודים 45 דקות ללמוד תורה. אנחנו קוראים לה 'הקבוצה 
שמחזיקה את העולם', כי מי יודע כמה אנשים לומדים תורה 

בשעות אלו בימי שישי"

תלמידות אב"ע 
אורות מודיעין 

בלימוד תורה לשמה

תלמידי יב"ע תורת לפיד נחום מודיעין בלימוד תורה לשמה.
"הם האור שמאיר לכולם"

תלמידי יב"ע גבעת שמואל בלימוד תורה לשמה.
"צריך את המתיקות, להראות לתלמידים שמעריכים אותם"



ועה ואקנין, בת 16 וחצי, ילידת ערד נ
בני  באולפנת  י"א  כיתה  ותלמידת 
לחינוך סביבתי  נאות אברהם  עקיבא 
בערד, לא חלמה בילדותה להיות סגנית 
יו"ר מועצת התלמידים והנוער הארצית. 
"נכנסתי לעולם הזה דרך סניף בני עקיבא 
כנציגת  "נבחרתי  ערד", היא מספרת. 
בני עקיבא למועצת התלמידים והנוער 
ברשות, אחר כך נבחרתי כנציגת הרשות 
במחוז ונכנסתי תוך כדי כך להדרכה בבני 
עקיבא בסניף ערד, דבר הוביל לדבר. 
נכנסתי כנציגת המחוז למועצת התלמידים 
והנוער הארצית ופעלתי בתחום מנהיגות 
צעירה ומעורבות חברותית, עד שנבחרתי 

לאחרונה לסגנית היו"ר".
במועצת התלמידים והנוער הארצית 
45 נציגים שבאים משבעה  משתתפים 
מחוזות בארץ, ביניהם חילוניים ודתיים, 
מועצת  ם.  י ז ו דר ו ם  אי בדו ם,  ערבי
התלמידים והנוער מייצגת את תלמידי 
הנוער  בני  את  וגם  בארץ  הספר  בתי 

במסגרות הבלתי פורמליות.
באיזה נושאים אתם מטפלים?

"בכל מה שקשור לנוער. יש למועצת 
התלמידים והנוער מקום שמור בוועדות 
למשל  כמו  בנוער,  בכנסת שעוסקות 
הועדת לשלום הילד, ועדת החינוך או 
ועדת הכספים. גם ברשויות נציג מועצה 
הנוער.  ומייצג את  בוועדות  משתתף 
למשל, אנחנו מטפלים בנושא בחינות 
הבגרות. יזמנו פגישות ואנחנו עובדים 
לטובת יותר הקלות בבחינות ושיהיה לוח 
בחינות שפרוס על יותר זמן ופחות דחוס". 

מקשיבים לכם?
"כמובן, אנחנו פה בשביל שיקשיבו 
לנוער. ואם לא מקשיבים אנחנו צריכים 
לדעת איך להעביר את המסר בצורה 

ברורה יותר". 

הכול עניין של סדרי עדיפויות
החשיפה של ואקנין לנושא מועצת 
התלמידים והנוער הארצית הייתה בזכות 
אחותה הגדולה, עדי, שמילאה את תפקיד 
הסגנית לפני שלוש שנים ואף התראיינה 
על כך לעיתון "כנפי רוח". כעת האחות 

הצעירה ממשיכה בדרכי אחותה הגדולה 
וזו סגירת מעגל משפחתית. נועה היא 
בת שבעה  הבת החמישית במשפחה 

ילדים. אמה מורה ואביה איש צבא קבע.
"תמיד נמשכתי להתנדב ולעשות כל 
מה שאני יכולה למען הסביבה. עם הזמן 
הרצון לעשות בער בי יותר. במקביל אני 

מדריכה את שבט הרא"ה בבני עקיבא".
איך את מנווטת בין הלימודים ובין 

הפעילויות?

"לכל דבר יש זמן והכול עניין של סדרי 
עדיפויות. אני מסדרת את הלו"ז השבועי. 
הפגישות של המועצות מתקיימות לרוב 
במרכז, לכן יש לי נסיעות שלוקחות זמן. 
כשאני מחסירה לימודים בגלל מועצת 
התלמידים והנוער זו אחריותי להשלים. 
באולפנה תומכים וגאים בי. זו גאווה שיש 
נציגה של האולפנה במועצה הארצית. זו 
גם גאווה בשבילי לייצג אולפנה דתית, את 
סניף בני עקיבא ערד ואת הקהילה הדתית 
שלנו. גם החברות תומכות ומתלהבות. אני 
משתפת אותן במה שקורה במועצות והן 

חוות זאת יחד איתי".
וגאה  ואקנין תומכת  משפחתה של 
בנציגה השנייה של משפחתם במועצת 
התלמידים והנוער הארצית. "אמי הגיעה 
לבחירות הארציות ותמכה בי. התמודדתי 
לתפקיד היו"ר הארצי, אבל לבסוף נבחר 
דה  י"ב מתיכון  נמרוד פפרני, תלמיד 
שליט ברחובות. התמודדתי גם לתפקיד 
הסגנית, ואני שמחה בתפקיד. היו"ר ואני 
חילקנו בינינו את המשימות. אני אחראית 
על הוועדות, לדוגמה, לתאם פעולות 
עם הכנסת. כמו כן, תפקידי לסייע ליו"ר 

ולמלא את מקומו כשצריך".
פוליטיקה מעניינת אותך?

משתדלת  י  אנ במועצה  גם  "לא. 
להתחמק מפוליטיקה. בתור מקצוע לחיים 
לא הייתי בוחרת בזה. מה שמעניין אותי 
ומניע אותי זו העשייה". החלום של ואקנין 
בעתיד הוא להיות רופאה. בינתיים היא 
שואפת לסיים את הקדנציה עם השגת 
כמה שיותר מטרות שהציבה לעצמה. "אני 
רוצה למצות את שנות הנעורים במיצוי 
הכי גדול שאני יכולה, להגיע כמה שיותר 

רחוק ולהשפיע ולעשות טוב".
המסר שלה לנוער בארץ הוא להמשיך 
לעשות. "הרבה פעמים אומרים שדברים 
בלתי אפשריים או שאי אפשר עכשיו 
וצריך לחכות – אז עצתי היא להמשיך 

לעשות, כי בסוף ההתמדה משתלמת". 

עשייה ולא פוליטיקה
סיפורה של תלמידה

נועה  והנוער הארצית היא  יו"ר מועצת התלמידים  סגנית 
ואקנין, תלמידת אולפנת בני עקיבא נאות אברהם לחינוך 
איך  לתפקיד,  להיבחר  אותה  דחף  מה  בערד.  סביבתי 
מנווטים בין הלימודים ושלל הפעילויות ואיזה מסר יש לה 

לנוער הישראלי? /// אתי אלבוים

"כשאני מחסירה לימודים בגלל 
מועצת התלמידים והנוער זו 
אחריותי להשלים. באולפנה 

תומכים וגאים בי. גם החברות 
תומכות"

 "להגיע כמה שיותר רחוק ולהשפיע ולעשות טוב". נועה ואקנין
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 ההתחלה
למדתי במחזורים הראשונים של ישיבת 
בני עקיבא גבעת שמואל לאחר שהפכה 
המשכתי  כך  אחר  לישיבה.  ממכינה 
לישיבת ההסדר מורשת יעקב ושם גם 
עשיתי תעודת הוראה. המשכתי למסלול 

קצונה ורבנות בצבא.

 חינוך
מגיל קטן רציתי לעסוק בהוראה. הוריי 
עסקו בחינוך, ובאופן טבעי אני ממשיך את 
דרכם. לנווה הרצוג הגעתי כמדריך לפני 
שבע שנים, אח"כ הייתי ר"מ בכיתת חינוך 
מיוחד ובכיתה רגילה. החל מהשנה שעברה 
אני מנהל חטיבת הביניים של ישיבת בנ“ע 
חץ – נווה הרצוג בראשות הרב מאיר אדרי.

 כתיבה
הוצאתי שני ספרים על מנהג והלכה 
בנושא ציצית ותפילין. לכבוד כל ילד שנולד 
הוצאתי אסופת מאמרים תורניים. בנוסף, 
אני עורך עלון אקדמי "האגודה" לטיפוח 
חברה ותרבות - עלון חודשי המפרסם 

מאמרים אקדמיים על יהדות תימן.

 אתגרים בחינוך 
לחבר תלמידים לעולם הפנימייה. הרבה 
ישיבות ויתרו על זה בשנים האחרונות, 
בגיל  לא. לתפיסתנו הפנימייה  אנחנו 
תיכון זה דגל. פעם בחודש בימי חמישי 
ילדי הפנימיה הגדולים )י'-י"ב( הולכים 
הביתה ותלמידי חץ הצעירים עושים ערב 

"משמר".

 קשר בין מורה לתלמיד
שיחות אישיות עם התלמידים לצד 
פעילויות גיבוש כיתתיות. התלמידים 
צריכים לדעת שתמיד יש להם אוזן קשבת 

אצל המחנכים. 

 חץ 
חידשנו את תוכנית הלימודים בישיבת 
בני עקיבא נווה הרצוג ולכן הוספנו את השם 

 הרב שבח
לפני שנתיים נרצח הרב רזיאל שבח הי"ד. 
הוא למד דיינות ושאף להעביר את המשפט 
העברי וחושן משפט לילדים צעירים. הכולל 
שלו ביקש לקיים את משאלתו ופתח מכון 
על שמו – רזי משפט. הרב עודד מיכמן, 
כיום דיין ואז מורה אצלנו, סיפר לנו על כך 

והתלהבנו מהרעיון.

 דיינים צעירים
התוכנית החלה בשנה שעברה. למעלה 
בתוכנית ובשנה  כבר  מ-85 תלמידים 
הבאה בע"ה יהיו יותר. אני שולח לכולל את 
הסוגייה שאנו אוחזים בה בכיתה והם בונים 
חוברת מותאמת עם סיטואציה אקטואלית, 
עם רקע וסוגיה. אחת לחודש מגיעים שני 
דיינים מכולל ענב שבשומרון עם משפט 
דמה בהתאם לנושא הנלמד, והתלמידים 

מנסים להגיע לפתרון יחד עם הדיינים. 

 הרב ד"ר רצון ערוסי
נשיא התוכנית של דיינים צעירים בחץ. 
נלחם למען המשפט העברי ועורך כנסים 
עולמיים בנושא. יש לו כנס עולמי כבר 29 שנה 
לדיני ממונות. בשנה שעברה הגענו כקהל 
לכנס שלו עם התלמידים. השנה הופענו 
בכנס עם משפט דמה והדגמת הלימוד שלנו. 
אני קרוב אליו שנים רבות, ואנחנו פועלים יחד 

להפיץ את תורת הרמב"ם.

 המשפט העברי
אנו מעוניינים לפתוח   בשנה הבאה 
יעשו  מגמת משפט עברי. התלמידים 
בגרות של 5 יחידות לימוד במשפט עברי 

לצד 5 יח"ל גמרא ו-5 יח"ל תנ"ך.

 תורה ומדע
השאיפה היא להגיע למצב שבישיבות 
התיכוניות נצליח למנף את הנושא של תורה 
ומדע. אפשר ללמוד תורה גם ברמה גבוהה 
וגם ללמוד מדע ולראות דרך זה את התורה 
ואת יופי הבריאה. זה הבסיס הנכון לתלמיד. 

זה לא תרתי דסתרי. זה לכתחילה. 

"חץ". השינוי הפדגוגי ותוספת תוכניות 
הלימוד נועדו לממש את הערכים של שילוב 

תורה ואקדמיה שאנו מאמינים בהם. 

 צורבא בידיים
התלמידים לומדים את תוכנית צורבא 
מרבנן. כל מה שהם לומדים בכיתה נעשה 
גם עם דוגמה מעשית. כדי להבין איך 
מעשרים, איך מפרישים חלה, איך מותר 
להכין טחינה בשבת – מביאים מצרכים 
לכיתה ומתנסים בזה כדי שהלימוד לא 

יישאר רק בחוברת. 

 תנ"ך דרך הרגלים
השיעורים אצלנו לא רק פרונטאליים. 
אחרי שלומדים על שמשון יוצאים לקבר 
שמשון, לומדים על אברהם אבינו ונוסעים 
לבאר שבע כדי לראות את המקום ולבשל 

כמו פעם. 

 מדע דרך העיניים
התלמידים שלומדים פיזיקה, רובוטיקה 
במהלך  וצאים  י ם  ומדעי לוגיה  ו בי
וייצמן  במכון  מיוחדים  לימים  השנה 
ובאוניברסיטת בן גוריון ליום לימוד עם 
הפרופסורים הכי טובים. הם רואים בעיניים 

את מה שלומדים.

דיינים צעירים
בן
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להיות מחנך

הרב עותניאל מנצור, אב לשלושה ודוקטורנט לתנ"ך, עומד בראש חטיבת הביניים בישיבת 
בני עקיבא חץ – נווה הרצוג ניר גלים ומוביל את פרויקט "דיינים צעירים" בישיבה

/// שלומית גולדין-הלוי

אפשר ללמוד תורה גם ברמה 
גבוהה וגם ללמוד מדע ולראות 

דרך זה את התורה ואת יופי 
הבריאה. זה לא תרתי דסתרי.

זה לכתחילה

דוגל בלימוד מעשי ולא רק עיוני. הרב עותניאל מנצור
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מהנעשה בישיבות ובאולפנות בני עקיבא

רשת יב"ע מביעה תודה והערכה למורים 
מצטיינים. במסגרת כנס המורים המקצועיים 
שנערך השנה בנושא ציונים והערכה התקיים 
טקס הוקרה למורים מצטיינים ברשת. מכל 
מוסד נבחר מורה מצטיין ומתוכם נבחרו 
מצטיינים רשתיים. הכנס נערך בהובלת 

רעות גיאת ופנינה קינדרמן.

מעריכים את 
המורים

מנהלים בדרכים

רואים את הקולות

מאיצות חלקיקים

י  מנהל צאו  י רף  החו במהלך 
מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא 
בסימן  תודעה  למסע  לראשונה 
"מצוינות ניהולית". המסע התקיים 
בניר דוד, שם עברו המנהלים יומיים 
מרתקים, החל מהרצאות מעניינות 
של אלון אולמן, ד"ר צבי ברק ומיכאל 
פלונטר  משחקי  ועד  שטרית  בן 
ופארק בריחה רכוב בעמק המעיינות. 
מתקדמת  חקלאות  פגשו  לסיום 

בנתיב הגדוד.

תלמידי ישיבת בני עקיבא שדה 
יעקב מרימים פרויקט מדהים שנקרא 
"קולות מן העבר", של מפגשים בין-

דוריים בין תלמידים לקשישים מבתי 
אבות בעיר. לשם כך יצאו התלמידים 
בקמפיין מימון המונים לגיוס משאבים 
להפקת דיסק ובו עיבודים חדשים 
של שירים שהקשישים בחרו. לצד 
הדיסק, יפיקו התלמידים ספר ובו 
סיפורי החיים של הקשישים, המלווים 

באיורים של התלמידים.

משלחת מיוחדת של כ-15 תלמידות 
מצטיינות הלומדות כולן במגמת פיזיקה 
באולפנות בני עקיבא ברחבי הארץ 
יצאה לסיור לימודי במאיץ החלקיקים 
ב-CERN שבשוויץ, המרכז הגדול בעולם 
לחקר חלקיקים. במהלך השהות בסרן 
נחשפו התלמידות למגוון שאלות מחזית 
המחקר העולמי בפיזיקה ולחשיבה 
המדעית בכלל. ביום השני בשוויץ נפגשו 
התלמידות עם הרב דיין, הרב המקומי, 
ושאלו שאלות על ההווי בקהילה, הקשר 
לארץ, אנטישמיות, התבוללות, מקומו 

מי שהוביל את מסע המנהלים 
הוא סמנכ"ל יב"ע שוקי סט, שאמר: 
חבורה  שהם  הוכיחו  "המנהלים 
מנצחת, אנשי חינוך חדורי שליחות 

ושאיתם השמים הם הגבול".
הגיע  גלט  אלחנן  יב"ע  מנכ"ל 
בפתיחת המסע ובירך את המנהלים 
יעלו  שבו  ופורה  מוצלח  למסע 
הניהולית  במצוינות  מדרגה  עוד 
שנים  כבר  מובילים  הם  שאותה 

במוסדות המרכז.

של הנוער בקהילה ועוד. המשלחת יצאה 
בראשות רונית דיאמנט מאולפנית בני 
עקיבא ישורון ובליווי עירית פרלמוטר 

מאולפנת בני עקיבא מרכז שפירא.

הגביע הוא שלנו

הרובוטיקה  לקבוצת  ברכות 
ROM 2254 מכיתות ח' באולפנת בני 
עקיבא אורות מודיעין על זכייתה 
בתחרות הרובוטיקה האזורית של 
ארגון First. בתחרות השתתפו 58 

קבוצות ממקומות שונים בארץ.

נריה זכתה  אולפנת בני עקיבא 
בפרס החינוך של ארגון המורים על 
מעורבות חברתית ותרומה לקהילה 

במהלך שנת הלימודים תשע"ט. 

אולפנת בני עקיבא אמנה בכפר 
גבעת  עקיבא  בני  וישיבת  סבא 
שמואל נכנסו לרשימת 20 בתי הספר 

המצטיינים של אתר מדלן.

ברכות לרב רפי קופרשטוך ראש 
אולפנת בני עקיבא פסגת זאב )כבר 
22 שנה מאז יומה הראשון!(, על זכיית 

האולפנה בפרס החמ"ד.
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/// גלית מנסבך ושלומית גולדין-הלוי

מניות בחינוך

ריקוד הגאולה

מסע אתגרים

הדרן עלך

במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא 
השיקו את "הזירה"ARENA -זוהי 
קולות  להגשת  חדשנית  מערכת 
קוראים והגדלת המשאבים במוסדות, 
פרי פיתוח חדשני של אגף הפיתוח. 
המוסדות  למנהלי  שנערך  בכנס 
אביב  בתל  ערך  לניירות  בבורסה 
לצוותי  הוצגה המערכת החדשה 
הדרכה  לצד  במוסדות  הניהול 
רשת  מנכ"ל  והדגמות.  מעשית 
ישיבות ואולפנות בני עקיבא אלחנן 

המופע השנתי השישי של אולפנת 
בני עקיבא למוזיקה ומחול שירת 
נערך בהיכל התרבות בפתח  הים 
תקווה. נושא המופע היה "מגלות 
נגינה, בשירה  לגאולה". בצלילים, 
ובתנועה סחפו התלמידות את הקהל 
לתהליך הכואב והמצמיח שעבר עם 
והפיזור  ישראל, החל מגלות בבל 
בתפוצות, דרך זוועות השואה ועד 
לרגע המרגש של הקמת המדינה, 
גאולתנו. המופע  צמיחת  ראשית 
הסתיים בכיסופים למקדש ולגאולה 
השלמה, כשהתלמידות והצוות ביצעו 
את שיר הסיום המרגש "ענווים, הגיע 
זמן גאולתכם", בשילוב מילות השיר 

"שמש" של חנן בן ארי. 

הנהלת הרשת יצאה למסע בעקבות 
התהליכים והתופעות שמאתגרים את 
הציונות הדתית, יחד עם ראשי האולפנות 
וראשי הישיבות. במהלך המסע נפגשו 
המנהלים והמנהלות עם תלמידות חכמים 
בבית המדרש לנשים במגדל עוז, זאת לצד 
רבנית קהילה אורתודוקסית שמנהיגה 
קהילה. המנהלים המשיכו לישיבת שיח 
המרחיבה את גבולות הלימוד ומשלבת 
שיעורי יוגה ושיח אישי על העולם הרגשי. 
בהמשך המסע פגשו המנהלים סטודנטים 
בוגרי הישיבות והאולפנות כדי לשוחח 
על אתגרי שמירה על זהות ציונית דתית 
כרווקים ועוד. הרב יונה גודמן, יוזם ומוביל 
המסע, אמר כי "לצד המפגשים המרתקים 
האלו עסקנו גם בשאלות היחס לציבור 
המסורתי. יצאנו עם מסקנות מעניינות על 
כך שילדינו חיים בעולם עם קריאות מכל 
מיני כיוונים והבנו כי יש להעמיק את הציונות 
הדתית מחד ולהכיר את התהליכים מאידך, 
על מנת להכין את תלמידנו ותלמידותינו 
לתקופת האוניברסיטה. בתקופה הזו הם 
נטולי מסגרת דתית מסודרת, וכדאי להניח 
עבורם יסודות איתנים שיאפשרו להם לצלוח 

את התקופה הזו בשלום“.
עשרות מוסדות של רשת ישיבות 
את  סיימו  עקיבא  בני  ואולפנות 
הש"ס. הרב דרוקמן, יו"ר המוסדות, 
בסיום  איננה  "השמחה  כי  אמר 
בדה  בעו א  הי השמחה  הש"ס, 
שיהודים לומדים יום אחרי יום תורה. 
את התורה לא מסיימים אף פעם, 
מיד מתחילים את המחזור החדש 

וממשיכים ללמוד כל החיים".  
משה פניגשטיין, מנהל ישיבת בני 
עקיבא גבעת שמואל, שסיים את 
הש"ס גם הוא, הקדיש יחד עם מסיימי 
הש"ס בישיבה את הלימוד לזכר בתו 

לצוות:  ואמר  גלט פתח את היום 
"אני שמח להיות כאן היום ולראות 
בפניכם  מוגש  הזה  הפרויקט  את 
לאחר פיתוח ארוך ודקדקני. אנחנו 
תמיד דואגים להתחדש ולהביא את 
הכלים המתקדמים ביותר להצלחת 
פיתוח  אגף  מנהל   . המוסדות"
ופרויקטים ביב"ע נפתלי קנדלר סיכם 
"בפיתוח המיזם  ואמר:  היום  את 
הושקעה חשיבה רבה במטרה לספק 

תמיכה בכל שלבי התהליך".

תמר, שנהרגה בירושלים לפני כחודש.
לחבר'ה  אמרתי  הש"ס  "בסיום 
ללמוד,  כדי  זמן  שקובע  שאדם 
בהתחלה זה קשה, אבל לאחר מספר 
ימים זה הופך להיות ממכר ואי אפשר 
להפסיק. היום ישנן אפשרויות רבות 
כדי ללמוד את הדף היומי. גם אם 
מפספסים את השיעור הפרונטלי, 
אפשר להשלים לאחר מכן בכלי מדיה 
שונים". פניגשטיין מספר כי בתו תמר 
ז"ל תכננה מסיבה גדולה במשפחה 
לכבוד סיום הש"ס, אך למרבה הצער 
היא מצאה את מותה בנסיבות טרגיות.
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חדר מורים

ישיבת בני עקיבא חולון
תורה מדע ואקדמיה

הרב פיינה עלה לארץ 
בגיל 13 מלבנון

המורה אביחי משגבי 
למד בבית הספר

בית הספר עבר דירה 
לפני כארבע שנים

עומדים מימין לשמאל:
עידן יוסף, רכז טיולים ומורה לסייבר  הרב יוני עמרני, ר"מ ז'2  הרב שרון שמחי, ר"מ ח'2  הרב 
אמיר טויטו, רכז ומורה לשל"ח  הרב שלום יצחקי, רב ביה"ס  הרב שאול פיינה, ראש הישיבה 
 הרב יעקב טל, ר"מ י"א1  איתמר רוזנפלד, מנהל ביה"ס  פרץ יוסף, מנהל תיכון  מאיר ידעי, 
מחנך ז'4 ומורה למדעים  אביחי משגבי, מחנך ח'4  הרב מיכאל בר און, ר"מ ט'2  ויקטוריה 
קודריצקי, מורה לאנגלית  אפרת טל, מחנכת ט'3  ירדנה בן משה, יועצת  בלה מלייכוב, מורה 

למתמטיקה  רבקה קראון, מורה למדעים  ריקי איוב, מחנכת ח'1  אביטל ג'ג', רכזת ח"ח 

יושבים מימין לשמאל:
שמשון לויאן, רכז מערכת ומורה לחנ"ג  הרב מיכאל שינקלובסקי, י'2  ידידיה צמח, מורה 
לתקשורת והיסטוריה  דניאל יונני, אב בית  אריאל אודסר, יועץ  הרב עמית טוראל, ר"מ י"ב2 

 הרב שלום דנן, ר"מ י"א2  ציפי זייד, מנהלת אדמניסטרטיבית  מעיין דידי, מחנכת י"ב1.
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