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בקריית החינוך הראל בנ״ע חולון

מפתחים התלמידים מערכות
בינה מלאכותית

כיצד התגברו מוסדות יב"ע שמלמדים 
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מרחוק בזמן הקורונה? 
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"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

פרופ' שמעון רייף,
מנהל מחלקת ילדים בבי"ח הדסה 
עין כרם, מספר על לימודיו כנער 

ביב"ע נתיב מאיר, על החלום 
להיות רופא ועל התמודדות 

צוותי הרפואה עם הקורונה 

עמ׳ 6
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בשבת חול המועד פסח נוהגים לקרוא 
חזון העצמות היבשות  את הפטרת 
יחזקאל. "התחיינה העצמות  מספר 
הנביא.  את  הקב"ה  שואל  האלה?" 
והתשובה - "הנה אני מביא בכם רוח 
והבאתי אתכם אל אדמת  וחייתם... 
ישראל... ונתתי רוח בכם וחייתם והנחתי 
אתכם על אדמתכם..." )יחזקאל, ל"ו(. ערב 
יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל, אנו 
מבקשים להבין ולעכל את גודל הנס שזכינו לו. "בשוב ה' את שיבת 

ציון היינו כחולמים" )תהלים, קכ"ו(.

///

שונה היא גאולת מצרים מגאולתנו אנו. במצרים הוציאנו הקב"ה 
כחצות הלילה בבת אחת "מאפלה לאור גדול". אך גאולת ישראל 
בדורנו מתרחשת בתהליך של קמעא קמעא, כ"איילת השחר" 
שבוקעת ועולה עד שנזכה ותאיר החמה במלואה. יתרה מזאת, 
את גאולת מצרים הביא הקב"ה בכבודו ובעצמו "אני ולא מלאך 
אני ולא שרף", ואילו בגאולה האחרונה אנו חשים את פעמי 
הגאולה שהופיעה מלמטה, מיוזמתו של כלל ישראל. פועלו של 
הרצל בקונגרס הציוני ובפוליטיקה העולמית, גלי העלייה שהקימו 
את המושבות הראשונות, רכישת הקרקעות בעמק יזרעאל 
וההתיישבות החקלאית, כל אלה ועוד הם תהליכים שצמחו מהשטח 
והניעו את המהלך הציוני עד להכרזתו של בן גוריון ב-ה' אייר תש"ח 

על הקמת מדינת ישראל ובהמשך הדרך עד ימינו אנו.

שותפות זו שהקב"ה בחר דרכה להביא עלינו את שלבי הגאולה, 
מזכה אותנו בתחושה שאיננו מקבלים רק "נהמא דכיסופא" - 
לחם של בושה, אלא אנו פעילים באופן מעשי ולא פסיביים כמו 
בגאולת מצרים. זוהי הכרת הטוב הכפולה והמכופלת לקב"ה בימי 
חודש אייר הבאים עלינו לטובה. אם נתבונן בעומק התהליכים נבין 
בעצם שבכרכרה של מונטפיורי ישב בורא עולם ואחז במושכות, על 
המרפסת בבאזל עמד הקב"ה מאחורי גבו של הרצל ולחש לו באוזן 
"אם תרצו אין זו אגדה", ובעת רכישת הקרקעות של יהושע חנקין 
בעמק, פעל ריבונו של עולם להעמיד לו את סכומי הכסף הנדרשים. 
באותה מידה ממש עלינו להבין שקב"ה ישב על יד הטייס במטוס 
ההרקולס ששחרר את חטופי אנטבה והוא אף היה הנווט במטוסים 
ב"מבצע משה" ו"מבצע שלמה" שהביאו את עולי אתיופיה ארצה. 
ריבונו של עולם ישב וערך את הסדר לצידו של מורנו הרב דרוקמן 
בפסח הראשון במלון פארק בחברון לאחר מלחמת ששת הימים. 
והוא גם זה שנתן עצה ותושיה לראשי המדינה להתמודד עם תהליך 
החיסון המדהים שהוא אות ומופת בעולם כולו להתמודדות עם 

מגיפת הקורונה.
ואנו נשוב ונודה לקב"ה שמעניק לנו את התקווה ונשתדל לטעת 
בתלמידנו את תחושת ההודאה על העבר והאחריות לעתיד - 

"הזורעים בדמעה ברינה יקצורו".

///
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שמחת יום העצמאות

הזורעים בדמעה ברינה יקצורו

אלחנן גלט
מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

השמחה שלנו ביום העצמאות היא 
הודיה לקב"ה על שהציל אותנו מאויבינו 
אשר ביקשו להשמידנו, אך גם על עצם 
מתנת השמים האדירה שהעניק לנו - 

מדינת ישראל.
///

העובדה שפסקנו מלהיות משועבדים 
לאחרים וניתנה לנו עצמאות, מחייבת 
אותנו להודות על כך ולא להיות כפויי טובה, למרות הבעיות 

הקיימות במדינתנו.
משל למה הדבר דומה, לאדם שקיבל מחברו אגרטל לפרחים, 
יפה מאין כמוהו, והוא במקום לשים בו פרחים, מילאו בבוץ. האם 
יעלה על הדעת שמקבל האגרטל לא צריך להודות לנותן המתנה? 

הרי הוא היה זה שזרק לתוך האגרטל בוץ, ומדוע ייפגע מכך נותן 
המתנה?! כך גם אנו; קבלנו מהקב"ה מתנה יקרה מאין כמוה - 
מדינת ישראל; זכינו למה שלא זכו דורות רבים; והנה צצות בעיות, 
שאנחנו יוצרים בעצמנו, הייתכן שבגלל אותן בעיות לא נודה לקב"ה 
על עצם המתנה שנתן לנו?! אדרבה, הכרת התודה היא שצריכה 
לעורר בנו את הרצון לדאוג שהכול יהיה כפי שצריך להיות, ואם כן 

ודאי שאנו צריכים להודות לקב"ה על מה שעשה איתנו.

///

הרב חיים דרוקמן
יו"ר מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

פותחים עניין



תודה לאלפי התלמידות והתלמידים
שהשתתפו במשדר החגיגי והמיוחד לרגל חג הפסח

 שהתקיים בהנחיית יאיר שרקי בהשתתפות
הרב חיים דרוקמן שליט״א, אסיר ציון לשעבר ושר הבריאות 

יולי אדלשטיין והזמר והשחקן שולי רנד

ברכות לזוכים בחידון
שנערך במהלך המשדר

מקום ראשון: שיל"ת אסתר רייזר,

תלמידת כיתה ח׳ באולפנת בני עקיבא מירון
מקום שני: כיתה י״א 6, יב"ע מטה בנימין

מקום שלישי: כיתה י׳ 3, יב"ע נר תמיד, חשמונאים

נתראה במשדר הבא!
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שמגפת הקורונה התחילה, תחושה כ
של חוסר ודאות אפפה את העולם. 
מוסדות החינוך נסגרו, הזומים נפתחו ויש 
תלמידים שניצלו את הזמן הפנוי למגוון 
פעילויות, החל מהשלמת שעות שינה 
וכלה בהתמחות במיינקראפט ובפורטנייט.

אבל צור דולב, תושב ברוכין והבכור 
מבין חמישה אחים, זיהה בזמן הפנוי את 
ההזדמנות להקים ערוץ יוטיוב שיעסוק 

בנושא האהוב עליו – מתמטיקה. 

"בסגר הראשון היה לי משעמם. תמיד 
רציתי להקים ערוץ יוטיוב, כי מתמטיקה 
זה מגניב בעיניי ואני אוהב להסביר דברים 
לאנשים. ואז הגיעה הקורונה וגרמה לי 
לקום ולעשות את זה". צור מכין לבד את 
הנושאים ואת הרעיונות, מצלם ועורך כל 
סרטון בעצמו. הוא מעלה נושאים שונים, 
מנושאים מוכרים כגון משפט פיתגורס 

ועד רעיונות מקוריים כמו – כמה עגבניות 
צריך לזרוק על האוורסט כדי להרוג את 
יערות האמזונס. בכל סרטון הוא מציג את 
הבעיה ואת פתרונה בצורה בהירה ונהירה.

לעודד חשיבה. לא שינון
מאז שדולב זוכר את עצמו הוא אהב 
מתמטיקה, בכיתה ב' המורה כבר נתנה 
לו חוברות העשרה בתחום, ומאז התחביב 
את  שסיימתי  "אחרי  והתפתח.  הלך 
הבגרות במתמטיקה התחלתי ללמוד 
לתואר ראשון במתמטיקה ופיזיקה בבר 
אילן. כן, זה קשה, אבל אני נהנה מאוד 
מהאתגר. אם זה לא היה קשה, כנראה 
היה פחות כיף. מי שמחפש שהכול יהיה 

לו קל – מגביל את עצמו". 

מה החברים אומרים על העיסוק הלא 
שגרתי בקידום ילדים למתמטיקה?

"החברים מהאוניברסיטה אוהבים את 
הסרטונים שלי. החברים שלי מהישיבה 
אז הם  בנושא,  ציניים  יותר  ומברוכין 

נכנסים לסרטון, עושים לייק ויוצאים".
בישיבה צור לומד במגמת פיזיקה-
מחשבים. "כמה שאני אוהב מתמטיקה, 
לנושאים כמו  ככה אני פחות מתחבר 
אזרחות, כי אם תלמיד יכול ללמוד את 
החומר ערב לפני הבגרות ולקבל ציון 80 
אז יש לי השגות על הנושא. מאוד עניין 
אותי ללמוד היסטוריה ולראות את היופי 
שיש בספרות, אבל קשה לי עם שינון. הכי 
מפריע לי כשתלמידים מנסים את שיטת 

תרגילי צור
סיפורו של תלמיד

צור דולב, תלמיד ישיבת בני עקיבא השומרון, רק בכיתה 
י"ב, אבל כבר הספיק להתחיל תואר ראשון במתמטיקה 
ואחרי  מתמטיות  חידות  עם  יוטיוב  דף  לפתוח  ופיזיקה, 
כל זה נשאר לו זמן לעזור לחברים להתכונן לבגרות הכי 

מפחידה – מתמטיקה /// שלומית גולדין הלוי

 "זה קשה, אבל אני נהנה מאוד 
מהאתגר. אם זה לא היה קשה, 

כנראה היה פחות כיף. מי 
שמחפש שהכול יהיה לו קל – 

מגביל את עצמו"

"כשאנשים מנסים את שיטת 
השינון גם במקצוע כמו 

מתמטיקה, זה מקצוע שמחייב 
הבנה, ואם שיננת פספסת הכול"

הקורונה פינתה זמן להקמת ערוץ היוטיוב. צור דולב

השינון גם במקצוע כמו מתמטיקה, זה 
מקצוע שמחייב הבנה, ואם שיננת פספסת 
מורה  אהיה  אחד  יום  אם  לכן,  הכול. 
למתמטיקה, לא אוריד בכלל נקודות על 
טעויות טכניות בחישוב. הכי חשוב לדעתי 
זה לראות שהילד מבין, גם אם הייתה 
טעות מספרית בדרך, העיקר שהבין את 

התהליך ואת הנושא".
צור אומר כי מערכת החינוך צריכה לעודד 
חשיבה בכמה שיותר מקצועות. "הייתי 
רוצה שירחיבו מעבר ללמידה שחובה ללמוד. 
בספרי ההכנה לבגרות אין העשרה בכלל, 

הכול ממוקד למבחן".

צור עוד לא החליט מה יעשה כשיהיה 
גדול, אז בינתיים, בזמנו הפנוי, צור מנגן על 
פסנתר וגיטרה, מסייע לחברים להתכונן 
לבגרויות, כותב שאלות מתמטיות ושולח 
למי שמעוניין להעשיר את עצמו בתחום, 
ואפילו מחבר שאלות למבחנים ושולח 
למורים למתמטיקה. "אני עוזר לחברים 
שצריכים עזרה לבגרות. אני כותב להנאתי 
שאלות מתמטיות או רעיונות מתמטיים 
ושולח לחברים שמתעניינים בנושא והם 
מנסים לפצח את זה. הם נהנים ללמוד 

דברים חדשים". 

ספרי הלימוד צריכים להכיל גם העשרה, ולא רק הכנה למבחן. צור דולב

הסרטון הכי נצפה של צור: המלון של הילברט

חפשו ביוטיוב: "דף אחד על מתמטיקה"
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עשרים ישיבות ואולפנות ברשת יב"ע כ
משתתפות בתוכנית "ציונות דתית – 

הגות, מנהיגות ומעשה". 
חלק מהמוסדות מצטרפים לתוכנית 
בכיתות י' בתור העשרה וחלק מהמוסדות 
מגישים את תלמידי י"א-י"ב לבגרות, 
כשהציון משוקלל מבחינות שנערכות 

בזמן הלימודים ומעבודת גמר סופית. 
"ראשיתה של התוכנית בישיבת בני 
נר תמיד חשמונאים", מספר  עקיבא 
הרב פלטי גרנות, שעומד בראשה לצד 
רמי אלגרבלי ושירה שינדלר והיה בעבר 
ראש יב"ע נר תמיד חשמונאים. "בישיבה 
לקירוב  ספרית  בית  תוכנית  הייתה 
תלמידים עולים, במטרה לחבר אותם 
לציונות ולציונות הדתית. לאחר שנה 
שהתוכנית פעלה חשבנו שראוי שגם 
ישראלים יעסקו בה. כשעברתי לעבוד 
ברשת יב"ע הקמנו צוות ובנינו תוכנית 
שמתאימה לרשת. המטרה היא לראות 
את הציונות הדתית כתנועה רעיונית, 
שרואה בהקמת המדינה בשורה גדולה, 
גאולה, ראשית צמיחת גאולתנו. תמיד 
יש תחושה שבני הדור הקודם עשו ובנו, 
אנחנו  לכן  אנחנו?  ומה  והיו חלוצים, 
של  תנועה  לבנות  בתוכנית  מנסים 
תלמידים וצוותים שתלמד לעומק את 
המקורות, את הסיפורים, את האנשים 
ואת החוויות שעברו, ומתוך זה יחשבו 
מה השלב הבא שמצופה מהם כנוער 
ובהמשך כאנשים בוגרים. הרעיון הוא 
שהתלמידים ייפגשו עם תפיסות שונות 

בתוך הציונות הדתית. 
“רשת יב"ע מאגדת מוסדות בכל הארץ, 
מהמרכז ומהפריפריה, ויכולה לתת גוונים 
וליצור תמונה  ולחוויה  שונים ללימוד 
ההכרה  הדתית.  הציונות  של  שלמה 
בתוכנית לבגרות היא מבחינתנו שער 
לעולמם של תלמידי י'-י"ב, המאפשר לנו 
לקיים איתם שיח ערכי ציוני דתי כחלק 

מה'בגרות‘ שלהם".

של הרב קוק. הם המשיכו לעסוק בנושא 
בקבוצות ווטסאפ". 

הסיורים  התקיימו  הקורונה  בצל 
א  ל ש ו  נ ט ל ח ה "  . ם ו ז ב ם  י ש ג פ מ ה ו
מוותרים. קיימנו בשנה שעברה יום עיון 
בשיתוף בית הרב קוק, כולל סרטונים 
נערכנו  השנה  יות.  ופעילו מהשטח 
את  וניצלנו  אינטנסיבי  יותר  באופן 
הטכנולוגיה, את הפדגוגיה המתחדשת 
ואת האמצעים שהזום מזמן לנו. קיימנו 
את ימי העיון בישיבת בני עקיבא כפר 
יום  תלמידים,   300 לכ- בזום  הרא"ה 
עם  שבת  קיימנו  ויום לבנות.  לבנים 
כ-300 ערכות שנשלחו אל התלמידים 
מקורות  ללימוד  דף  ובהם  לבתיהם, 
שיח  קלפי  שבת,  בשולחן  משפחתי 
ומשימות. במוצ"ש ערכנו 'מלווה מלכה' 
חסידי עם הרב הנדלר. קיבלנו תגובות 
נרגשות מההורים. הקורונה לא עצרה 
אותנו, אלא פתחה למרחבים חדשים 

ולשותפות של הבית והמשפחה". 
לדעתכם התוכנית תצמיח את מנהיגי 

המחר של הציונות הדתית? 
"אנחנו שואפים שהתלמידים יצאו בעלי 
מודעות ותחושת שליחות וחיבור לחלקי 
החברה הישראלית, שיקימו משפחות 
משמעותיות ויעשו דברים משמעותיים. 
מטבע הדברים, בהחלט יצמחו גם מנהיגים 
ומנהיגות, שיכולים לשאת תורה שלמה 

בעומק, בחיבור בין דורי". 
יש בתי ספר חילוניים שמתעניינים 

בתוכנית דומה על הציונות הכללית? 
"אנחנו מחוברים לנושא הציונות בכלל. 
חשוב שהתלמידים יכירו את המקורות 
הציוניים, כשם שהרב קוק פגש את ברנר 
ועשו. אשמח  ציוניים שחלמו  והוגים 
שהתוכנית תתפתח לדיאלוגים ושיקומו 
קבוצות כאלו של למידה וחשיבה בקרב 
יש הרבה  התנועות החילוניות, שבהן 
מקורות ודמויות ללמוד עליהן וללכת 

בדרכן". 

בגרות בציונות דתית
מדווחים מהשטח

ישיבות  במרכז  פועלת  ומעשה"  מנהיגות  הגות,   – דתית  "ציונות  הלימודים  תוכנית 
ואולפנות בני עקיבא זה שלוש שנים. השנה התגשם החזון להכניס את הנושא לתוכנית 

הבגרות, במסגרת תגבור לימודי מחשבת ישראל /// אתי אלבוים

"ההכרה בתוכנית לבגרות היא 
מבחינתנו שער לעולמם של 
תלמידי י'-י"ב, המאפשר לנו 

לקיים איתם שיח ערכי ציוני דתי 
כחלק מה׳בגרות׳ שלהם"

לפני פרוץ הקורונה התקיימו ארבעה 
ימי עיון וחוויה, עם מפגשים וסיורים. 
השנה נערכו ימי העיון בזום הקורונה פתחה למרחבים חדשים

התוכנית פועלת בשלושה מעגלים: 
שבו   , רשתי א  הו ן  הראשו המעגל 
נערכות השתלמויות למנחים מהישיבות 
כך  על  לקרוא  ניתן  ( ות  ומהאולפנ
השני  המעגל   .)12 בעמוד  בהרחבה 
בונים  המנחים  שבו  ספרי,  בית  הוא 
במוסדותיהם את התוכנית, שהיא רשות 
לתלמידים שבוחרים להעמיק בנושא. 
שאלות  מעוררות  הלימוד  קבוצות 
ועוסקות בנושאים באופן שנוגע בהוויית 
החיים של הנוער. התלמידים מבינים 
שמדובר בחייהם, מתוך חיבור בין-דורי 

למה שהיה כאן, כבוד והערכה והיכרות 
מעמיקה עם הדורות הקודמים. המעגל 
השלישי הוא מעגל רשתי של תלמידים. 
בין הנושאים שנלמדים בתוכנית: יסודות 
הציונות הדתית – העם, התורה והארץ, 
היכרות עם הדמויות שחלמו והקימו 
ישראל; ארץ  הגדול; עם  את המפעל 
ישראל – עם הצצה ראשונית לתורת 
ארץ ישראל; בכל דרכיך דעהו – במרחבי 
ותרבות  פנאי  הישראלית;  העשייה 
בציונות הדתית; מדינת ישראל – הבנה 

של מוסדות המדינה.
"לפני פרוץ הקורונה קיימנו ארבעה ימי 
עיון וחוויה, עם מפגשים, סיורים ומפגש 
בין תלמידים ממוסדות שונים. הם סיירו 
יחד ודנו בסוגיות משותפות. נערך סיור 
בגליל וסיור בעקבות מסע המושבות 
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בר כשהיה בגן ידע פרופסור שמעון כ
רייף שהוא רוצה להיות רופא. הכול 
התחיל כשדודתו של רייף לקחה אותו 
למעבדה שבה עבדה כלבורנטית. שם 
היא הראתה לו מה היא חוקרת ונתנה 
לו להציץ דרך עדשת המיקרוסקופ על 
טיפת דם. מה שהוא ראה מבעד לעדשת 
המיקרוסקופ קסם לו, ובאותו יום גמלה 

בליבו ההחלטה להיות רופא. 
הוא גדל בתל אביב והיה חניך בבני עקיבא, 
סניף מרכז. כשהגיע לגיל תיכון הוריו רצו 
שהוא ילמד בירושלים, בישיבת בני עקיבא 
נתיב מאיר. "אני לא רציתי לנסוע רחוק 
מהבית, אבל ההורים שלי רצו שאלמד 
במקום הכי טוב שהיה באותן שנים. 
והם צדקו. היום אני מודה להם על 

ההחלטה הזאת". 
את הישיבה פרופסור רייף זוכר 
לטובה, על אף הגעגועים לבית. 
"היו לנו מורים מעולים, הרבה 
מהם היו מרצים באוניברסיטה 
העברית, חלקם הפכו בהמשך 
ם  י ד ר ש מ ל  ש ם  י ל " כ נ מ ל
משרות  ושאר  ממשלתיים 

בכירות".
המורה  היה  מי  כששאלתי 
רייף  לפרופ'  עליו,  האהוב 
של  ארוכה  רשימה  הייתה 
מורים זכורים לטוב, וביניהם 

כמה שהותירו בו חותם עז. 
הרב  אצל  ללמוד  אהבנו  "מאד 
דוד פוקס שנפטר השנה, יהודי שעלה 
משיקאגו, איש עקרוני עם שכל ישר. היה 
עבורנו דמות להערצה. גם את ר' אליהו 
אותנו מתמטיקה,  גרוסברג, שלימד 
הערצנו. זכיתי ללמוד גם אצל עמוס 
אלטשולר, שלאחר מכן היה ראש החוג 
למתמטיקה באוניברסיטת בן גוריון, 
למתמטיקה  המקצוע  ועדת  יו"ר 
במשרד החינוך ועוד. הייתה לו הדרת 
המוערץ לביולוגיה  המורה  פנים. 
ולתנ"ך היה יוחנן שטסמן, שלימים 
הפך לפרופסור שהקים את המכון 
לרפואה גריאטרית בירושלים והיה 
מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי. למדנו 

אצל הגדולים ביותר". 

פגישה גורלית
רייף היה ילד סקרן ואהב ללמוד, 
אולם הוא התקשה לקום בבקרים 
כדי  יסתובב  שהרב  מחכה  והיה 
לכיתה  בשקט  להיכנס  וכל  שי

סבלנות וסקרנות הן 
תכונות חשובות לכל 
רופא. פרופסור רייף. 
צילום: אוליביה פיטוסי
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גם אני הייתי ביב“ע

ומחשבת  ספרות  התפילה.  באמצע 
ישראל לא היו חביבים עליו במיוחד. 
"פשוט לא הבנתי מה רוצים ממני". אולם 
במרבית המקצועות הוא בלט לטובה 

בציוניו הגבוהים ובאהבתו ללמידה.
"אחד הזיכרונות הראשונים שלי מהמקום 
היה כשהתחלנו את הלימודים בחמישית. 
התחלנו באלול, ומיד אחרי ראש השנה 
מגיע צום גדליה. זה היה יום חם והלכתי 
מהבית בלחות התל אביבית לקנות גלידה 
כדי להפיג את החום. שמיניסט מנתיב 
מאיר ראה אותי הולך עם הגלידה ברחוב 
והעיר לי שלא רק שאיני צם, אלא הולך 
בפרהסיה עם גלידה?! מאז אותו יום אני 

מקפיד על כל הצומות הקטנים".
הרמה הלימודית הייתה גבוהה ומעניינת, 
והסביבה החברתית הייתה איכותית וטובה. 
"ובכל זאת התגעגעתי מאוד לבית. היינו 
מטיילים בכל יום שישי בהרי יהודה, כדי 
להפיג את הגעגוע. בשנה הראשונה הייתי 
חולה או מתחלה הרבה, אבל זה לא עזר לי; 
לא שלחו אותי הביתה להורים, אלא לחדר 
בפנימייה לנוח. בדיעבד אני מבין כמה זה 
חישל אותי. אני חושב שההורים שלי עשו 
מעשה נבון וחכם כששלחו אותי ללמוד 

רחוק במקום כזה".
המרחק מהבית לא איפשר לו להדריך 
בסניף שבו היה חניך, אבל על ההדרכה לא 
ויתר. "מנתיב מאיר שלחו אותנו ל'מסילה' 
באיתנים. היינו צועדים להדרכה כל שבת 
למען ילדים ללא מסגרות וללא משפחות. 

מיוחדת. בהמשך,  חוויה  הייתה  זאת 
אחרי הצבא, בכל זאת חזרתי גם לסניף 
מרכז בתל אביב, ויחד עם שלושה חברים 
נוספים הדרכנו את שבט הבוגרים". רייף 
ריכז את מחנה סיירים חמש פעמים, 
ובאחת הפעמים פגש את אשתו, נעמי. 
"היא הייתה מדריכה ואני הייתי מרכז. שם 

נפגשנו לראשונה. כעבור שנתיים הגעתי 
למשרדי ההנהלה הארצית, ראיתי שם 
כל מיני מכתבים למדריכים אז החלטתי 
להשאיר מכתב לנעמי עם הטלפון שלי". 
לבני הזוג חמישה ילדים וכיום, בעקבות 
עבודתו של הפרופסור בהדסה עין כרם, 
הם מתגוררים בירושלים לאחר שלושים 

שנות מגורים בקרני שומרון.

 התפוח והעץ
עם סיום לימודיו בישיבה התיכונית, רייף 
התגייס לגרעין נח"ל. תחילה להיאחזות 
נח"ל במשואה, בהמשך לקיבוץ ראש 
לשירות.  ומשם  עציון  שבגוש  צורים 
חלום  להגשים את  פנה  כשהשתחרר 

הילדות והלך ללמוד רפואה בטכניון. 
אילו תכונות צריך כדי ללמוד רפואה?

"צריך הרבה כוח רצון, סקרנות, התמדה, 
אתגר, עניין והגשמה. הבעיה הכי קשה 
היא להתקבל לרפואה. אחר כך הלימודים 
כבר פחות קשים, והעיקר זה הסקרנות. 
דבר נוסף שחשוב הוא יחס אנושי וחם. 
רופא מטפל באנשים ולכן הבסיס ההכרחי 
הוא סבלנות למטופלים ולבני המשפחות 
שלהם. כדאי להשאיר גם הרבה סבלנות 

לתורנויות ארוכות". 
פרופ' רייף מתמחה בגסטרואנטרולוגיית 
ילדים. הוא ניהל את מחלקת הגסטרו 
בבית החולים דנה לילדים שבאיכילוב, 
ובהמשך מונה למנהל אגף הילדים שם 

ולמנהל מחלקת הילדים בבי"ח הדסה.
פשוטה  לא  הייתה  החולפת  "השנה 
בעבור צוותי הרפואה. עיקר המיקוד 
היה על רפואת המבוגרים. הם היו הרוב 
המוחלט של החולים הקשים בקורונה. 
ילדים שאושפזו  אנחנו טיפלנו בכמה 
כתוצאה מסיבוכי קורונה, חלקם היו 
עם מחלות כרוניות. לצידם טיפלנו גם 
בילדים שהחלימו מקורונה והגיעו אלינו 
עם תסמונת פוסט קורונה – דלקת רב 
מערכתית שהיינו צריכים ללמוד, הפוגעת 
בלב ובמערכות נוספות. הטיפול בילדים 
על פני מבוגרים הוא שונה הן מבחינת 
המינונים התרופתיים והן מבחינת צורת 
מאוד  מחלה  היא  הקורונה  האשפוז. 
מדבקת, אבל ילד קטן מגיע מלווה בהורה 
לא מאושפז לבד, אך בהחלט  כן  ועל 
מבודד משאר המחלקה. כל אלו הצריכו 

מאתנו הערכות מיוחדות".
בנוסף לתפקידיו משמש פרופסור רייף 
כמזכיר החברה הישראלית לחקר הכבד, 
לפדיאטריה  הישראלית  בחברה  חבר 

קלינית, חבר בוועדת הגסטרו וכן יו"ר 
האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה 

ותזונת ילדים.
ללימודים  חזרה  לגבי  עמדתך  מה 

סדירים?
"ככל שיותר אנשים מתחסנים ואנו מגיעים 
למצב שבו רוב האוכלוסייה מחוסנת, ואנו 
משערים שחלק מהילדים נדבקו בצורה 
א-סימפטומטית ולכן מחוסנים אף הם, 
יש אפשרות לחזרה זהירה ובטוחה לשגרה, 
לכן אני מצדד בחזרה לשגרה מבוקרת כפי 

שנעשה כעת".
הדסה הוא בי"ח לימודי, ועל כן בכל שנה 
יש במחלקה סטודנטים רבים לרפואה 
מהאוניברסיטה העברית. בנוסף לכך, 
פרופסור רייף מנחה סטודנטים בעבודת 

הדוקטורט שלהם.

אליסף  רייף,  פרופסור  של  חתנו  גם 
שפירא, למד בישיבת בני עקיבא נתיב 
לרפואה  סטודנט  הוא  וכיום  מאיר 
באוניברסיטת תל אביב. "התגשם לנו 
חלום ואנו מתגוררים כיום בירושלים. 
משמח לעבוד במרכז מוביל כמו הדסה. 
יש לי רופאים טובים, אנושיים, אכפתיים 
וקולגיאליים שמחליפים בשמחה זה את 

זה בתורנויות כשצריך, על אף הקושי.
"המחלקה שלנו רבגונית ומטפלת בכולם 
– יהודים, ערבים, דתיים, חרדים. כולם 
באים אלינו לקבל טיפול. באופן טבעי 
גם הצוות מגוון ויש לי רופאים יהודים, 
נוצרים וערבים, דתיים ושאינם דתיים, 

שעובדים בהרמוניה. 
"אבל מעל הכול, כדי להגיע לתפקיד 
כזה ולהצליח להתקדם בעולם הרפואה 
ובחיים בכלל חייבים בן זוג תומך, או 
במקרה שלי בת זוג תומכת. כל מה ששלי, 

שלה הוא".  

לא רציתי לנסוע רחוק מהבית, אבל 
ההורים שלי רצו שאלמד במקום הכי 

טוב שהיה באותן שנים. והם צדקו. היום 
אני מודה להם על ההחלטה הזאת

משמח לעבוד במרכז מוביל כמו הדסה. 
יש לי רופאים טובים, אנושיים, אכפתיים 

וקולגיאליים שמחליפים בשמחה זה את זה 
בתורנויות כשצריך, על אף הקושי

כרם,  עין  הדסה  בבי"ח  ילדים  מחלקת  מנהל  רייף,  שמעון  פרופסור 
מספר על השנה המורכבת של בתי החולים ומעלה זיכרונות נוסטלגיים 

מישיבת בני עקיבא נתיב מאיר שבה למד /// שלומית גולדין-הלוי
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ל מי שניסה לערוך מפגש משפחתי כ
בזום ולשיר בצוותא גילה שבזום קשה 
לשיר יחד בשל ה"דיליי". אם כך, כיצד 
הצליחו מוסדות חינוך שעוסקים במוזיקה 
ובאמנות, לנהל לימודים מרחוק השנה, 

במהלך ההתמודדות עם וירוס הקורונה?
בישיבת בני עקיבא כינור דוד מאמינים 
מוטי  הרב  חיים.  אורח  היא  שהיצירה 
ר  י ה ב מ  , ה ב שי י ה ש  א ר  , פ ו ק ש ר ה
שמבחינתו, "לאדם שהוא אומן ויוצר אין 
'טיים אאוט'. האמנות אצלו היא צורת 
חשיבה, צורת הסתכלות על החיים. אנחנו 

מחנכים את התלמידים שהיצירה היא לא 
רק לביזנס, לכסף ולפרסום. לכן היה ברור 
שגם בקורונה לא מפסיקים. כשהתחיל 
הסגר הראשון עלו אלף סימני שאלה: 
איך נעשה? אבל לפני שפתחנו את הכלים 
המיוחדים ולפני שידענו מה נעשה – היה 
ברור לנו שנעשה. אי אפשר לומר לתלמידים 
שעד שתיגמר הקורונה אין לימודי מוזיקה 
ונלמד דברים אחרים, כי זה לא החזון שלנו. 

לכן היה ברור לנו שנמצא פתרונות". 

הקלטות במקום הרכבים
גם  כמו  הלימוד,  ממקצועות  חלק 
התחומים העיוניים במוזיקה, נלמדו 
בזום או בקפסולות. האתגר היה למצוא 
פתרונות יצירתיים ללימודי המוזיקה 
המעשיים. אביעד רייך, מנהל מגמת 
בישיבת  והקונסרבטוריון  המוזיקה 
דוד, בעבר תלמיד  כינור  בני עקיבא 
בישיבה ובעצמו גיטריסט, מספר על 
האתגר ללמד פיתוח שמיעה מרחוק. 
"מאז הקורונה התלמידים מתבקשים 
להעלות סריקה של קטע מוזיקאלי 
שהם כתבו או סרטון של עצמם מנגנים 
מהלך הרמוני מסוים ל'קלאס-רום', 
פלטפורמת לימוד של 'גוגל'. כל אחד 
נכנס  המורה  הפנוי,  בזמנו  מתאמן 

ל'קלאס-רום' ונותן משוב והערות". 
שיעורי המוזיקה בזום דרשו מהמורים 
להתעסק עם אתגרים טכנולוגיים. "בזמן 
שמכוונת  אחת  מצלמה  יש  הלימוד 
לאצבעות שלי ומצלמה שנייה שמכוונת 
לפנים כשאני מדבר, ויש לי תוכנה שבה 
רואים מה שאני מנגן על המסך, עם 
תווים ואקורדים. מובן שגם את זה לא 
עשינו לפני הקורונה. בכיתה הייתי מדגים 
על הפסנתר ועובר בין התלמידים. השנה 

הייתי צריך להמציא את עצמי מחדש".
ישב  המוזיקה,  מגמת  מנהל  בתור 
רייך עם כל מורה והתאים בעבורו את 
הטכנולוגיה המתאימה. "למשל, היה 
מסובך למצוא זווית צילום שתתפוס את 

המורה לתופים יחד עם מערכת התופים, 
בשיעור  צופים  בבית  התלמידים  כי 
בסמרטפון, ולא הכול נכנס לפריים. לכן 
המורה לתופים בנה לעצמו עמדה עם 

מצלמה מרחוק". 

רייך בדק את תנאי הלימוד בביתו של 
ונבר  כל תלמיד, הכין סרטוני הדרכה 
בהגדרות מתקדמות של הזום כדי לבטל 
את מחיקת רעשי הרקע. הזום התגלה 
ככלי יעיל, שאפשר לתלמידים להמשיך 
להתאמן בנגינה וללמוד באופן פרטי גם 
בחופשת הקיץ. "התלמידים התרגלו 
ואפילו נהנו. מבחינתי זה מדד להצלחה, 
צריכים, הם  בלי שאמרנו שהם  שגם 
המשיכו ללמוד נגינה בקיץ בבית, בזום". 
יתה  הי בהרכבים  נה  י הנג ר,  כאמו
מאתגרת, בשל ה"דיליי" של הזום. "אי 
אפשר, בשום צורה, לנגן יחד בזום. לכן 
בכיתות ט'-י' ויתרנו על ההרכבים ונתנו 
פרטנית.  למידה  על  דגש  יותר  להם 
לעומת זאת, בכיתות י"א-י"ב ההרכבים 
הפכו למשהו שונה. המורה הכין עם 

הרב מוטי הרשקופ: 
"לאדם שהוא אומן ויוצר אין 

'טיים אאוט'. האמנות אצלו היא 
צורת חשיבה, צורת הסתכלות 

על החיים"

תלמידי ישראל זכו להכיר מקרוב את נפלאות הזום בשנה האחרונה. אולם עבור תלמידי ישיבת 
בני עקיבא כינור דוד ואולפנת בני עקיבא שירת הים, הלימודים היו מאתגרים במיוחד. האם הם 

עמדו באתגר? התוצאות מדברות בעד עצמן /// אתי אלבוים

שחרית שמעוני: 
"ראיתי השנה כיצד התלמידות 
עושות תהליך מדהים ומגיעות 

להישגים"
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התלמידים פרויקט העלאות. התלמידים 
עצמם  את  להקליט  משימות  קיבלו 
מנגנים בנפרד, עם מטרונום באוזן, כדי 
שיהיה מדויק. המורה העלה לתוכנה את 
הקטעים ויצר מהם שירים. יש לנו תוצרי 
קורונה של שירים מוקלטים בצורה הזו". 

אחד התוצרים שנעשה בסגר הראשון הוא 
השיר "אוהב להיות בבית", שכתבו אריק 
איינשטיין ומיקי גבריאלוב. התלמידים 
הקליטו, רייך עיבד וערך, ואת התוצר 
ניתן לשמוע ביו-טיוב. "ערכנו שידור חי 
ומופעים ביוטיוב עם קטעים מוקלטים 
מראש. השקענו כסף להפוך את אחד 
החדרים בישיבה למעין אולפן לשידורים 
חיים של הופעות, עם מערכת יקרה של 
קונסולת וידאו ואודיו ושלוש מצלמות 
לשידור חי. תלמידי י"ב, שנבחנים לבגרות 
בנגינת 'רסיטל', הופיעו, ובסוף השנה 

יהיה מופע של 17 הרכבים מהישיבה. 

בהשתתפות  היו  שערכנו  הסדנאות 
טלוויזיה  ושחקנים מסדרות  בימאים 
ומתיאטראות. הכנסנו לתוכנית הלימודים 
משחק מול מצלמה ותסריטאות. עבדנו 
בזום על דיאלוגים ועל מונולגים. הצורך 
למשל,  היצירתיות.  את  ופתח  ִאתגר 
תלמידה שהייתה צריכה להציג דמות 
החליפה רקע ולבוש מהבית והציגה כאילו 
היא באלסקה או במדבר יהודה; במסגרת 
תרגיל על העמדת סצנה בחלל התלמידות 
התבקשו לצלם את עצמן מוקפות בצבע 
מסוים. היה מאתגר ומעניין. ראיתי השנה 
כיצד התלמידות עושות תהליך מדהים 

ומגיעות להישגים". 
השנה לומדות במגמה רק תלמידות ט', 
והיעד הוא שהמגמה תצמח עד י"ב לבגרות. 
"במגמה הן לומדות את כל תפקידי הבימה. 
כמובן, אנחנו מעודדים שזה יהיה מתוך 
תורה ואמונה. השאיפה היא שהן תוכלנה 

להמשיך כל אחת בתחומה". 
תלמידת המגמה, שקמה ויינר מטלמון, 
מספרת: "ללמוד תיאטרון בזום קשה יותר 
מאשר מקצועות אחרים, כי צריך אנרגיות 
כדי לשחק וקשה לקבל את האנרגיה מול 
תמונות של בנות בזום. יש גם יתרון, כי 
זה כמו ללמוד משחק מול מצלמה. יש לי 
יותר חפצים נגישים בבית ואפשר לכבות 
מצלמה ולעשות 'מיוט'. מצד שני, צריך 
להתגבר על מכשולים בתרגילים כי יש 

'דיליי' והזום נתקע. 
“למדנו ברצינות וכל מי שבאה ללמוד פה 
נותנת מעצמה. זו הייתה שנה מאתגרת, 
אבל הכול תלוי בנו. אפשר למצוא בכל דבר 

את הטוב ולהפיק את הטוב שאפשר". 

עמוס חביב, בן 18, תלמיד י"ב בישיבה, 
מנגן על חצוצרה. הוא נולד באוסטרליה, 
עלה לארץ בכיתה ג' וגר בראש פינה. 
לשאלתי, אם הקורונה עיכבה אותו או 
הזניקה אותו בנגינה, הוא אומר, "בסופו 
של דבר, עיקר העבודה בנגינה הוא אימון 
עם עצמך. חשוב לנגן עם חברים, אבל 
השנה הזו נתנה קצת יותר מקום לעבודה 
אבל  לזינוק.  מקום  נתן  וזה  עצמית, 
המפגש עם החברים היה חסר. הרגשתי 

בודד מאוד, כי אני גר רחוק מכולם". 

לא מוותרות על המקצועיות
באולפנת בני עקיבא שירת הים נפתחה 
שמצטרפת  תיאטרון,  מגמת  השנה 
באולפנה.  והמחול  למגמות המוזיקה 
אביגיל גולדשטיין, ראשת האולפנה, אומרת 
שהאתגר ללמד אמנות מרחוק אינו פשוט. 
"ברגע שהתאפשר החזרנו את הלימודים 
בקבוצות קטנות ובימים  בקפסולות, 
מרוכזים. היו השנה פחות אימונים של 
הרכבים ויותר סדנאות מעשירות. המורים 
הוציאו מהתלמידות את מלוא היצירתיות. 
במגמת מוזיקה – ערכו סדנאות מוזיקה, 
הביאו אומנים מיוחדים בזום וערכו סדנת 
קצב. במגמת תיאטרון – הראו לתלמידות 
הצגות מהשורה הראשונה ועשו דברים 
יצירתיים. במגמת מחול – ניסו להעביר 
שיעורי מחול ממש דרך הזום. הבנות הכינו 
סרטון של ריקוד מתמשך. כל אחת עשתה 
תנועה והשנייה המשיכה אותה, וכך יצא 

ריקוד גדול. היה יצירתי".
בכל שנה מתקיים באולפנה מופע גדול, 
שמעלה על בימה אחת את כל התלמידות, 
מה שלא ניתן היה לבצע השנה. עם זאת, 
באולפנה המשיכו שיעורי נגינה פרטיים 
בזום, העלו קליפים ליוטיוב, התכוננו 
לחנוכת אודיטוריום והשתתפו בי"ט כסלו 
במופע התוועדות וטיש נשי בתל שילה, 
בהשתתפות יובל דיין ואודליה ברלין, 
ששודר בפייסבוק לנשות בנימין. "ראינו 
שאפשר לערוך אירועים ולשדר אותם. 
אנחנו לא רוצים לוותר על נתינת בימה 
לבנות. הבימה חשובה לקדם את הבנות 

ולהפיץ את האור שלהן החוצה".
רכזת מגמת התיאטרון באולפנה היא 
שחרית שמעוני, בעצמה שחקנית, כותבת 
ומביימת. "הסתכלנו על כך כהזדמנות", 
היא אומרת. "לא ויתרנו על המקצועיות. 

אביגיל גולדשטיין: 
"ראינו שאפשר לערוך אירועים 
ולשדר אותם. הבימה חשובה 
לקדם את הבנות ולהפיץ את 

האור שלהן החוצה" 

הכל תלוי בנו. שקמה ויינר בתרגיל לימודי

המפגש עם 
החברים היה חסר. 
עמוס חביב
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בוגריה  את  מכשירה  המגמה  זאת. 
ות  ובתכנ ה  כנ תו בהנדסת  ק  לעסו
שפות  לומדים  התלמידים  מחשבים. 
תכנות ונחשפים לחידושים טכנולוגיים. 
הייחודיות אצלנו היא התמקדות בתחום 
הבינה המלאכותית, בזכות העובדה שיש 
לנו מורה שהוא דוקטור, שיש לו ידע רחב. 
כך אנחנו יכולים לקחת את התלמידים 
למקום של חדשנות ולטפל בסוגיות הכי 

חדשניות שקיימות בתחום".

טכנולוגיה לוחמת קורונה
נוריאל מור.  מרכז המגמה הוא ד"ר 
"אנחנו מפתחים תוכנות שמנסות לפתור 
פיתחנו  "לדוגמה,  אומר.  הוא  בעיה", 
תוכנה שמסייעת בזיהוי גיל. הצורך בכך 
הוא, למשל, במכשירים שאסור לקטינים 
להשתמש בהם, כמו קורקינט חשמלי. 
חשבנו איך אפשר למנוע מקטינים לשכור 

עקיבא ב בני  הראל  החינוך  קריית 
חולון העתיד כבר כאן. תלמידי מגמת 
הנדסת תוכנה מפתחים במסגרת מסלול 
בינה מלאכותית, שנכנס השנה לראשונה 
כמסלול לבגרות, תוכנות מחשב שיכולות 
לאנושות ובפרט בהתמודדות  לסייע 

בימים אלו עם וירוס הקורונה. 
מנהל הישיבה, הרב איתמר רוזנפלד, 
מספר שתלמידי המגמה לומדים לבגרות 
חמש יחידות במדעי המחשב והנדסת 

במתמטיקה,  יחידות  חמש  תוכנה, 
חמש יחידות אנגלית וחלקם אף חמש 
יחידות בפיזיקה. בכיתות י'-י"א לומדים 
ובכיתה  הכתיבה,  ואת  התוכנות  את 
י"ב מיישמים את הלימוד על פיתוחים 
מרתקים. "הם תלמידים מצוינים. מגמת 
יש  יוקרתית.  נחשבת  תוכנה  הנדסת 
מעט תלמידים ברמה ארצית שעושים 

אותם בעמדות השכרה ופיתחנו תוכנה 
שמזהה גיל לפי תמונות. זאת מערכת 
להרכיב  חודשים  לנו  מורכבת, שלקח 
אותה השנה. בכיתה י"ב לומדים שמונה 
תלמידים, שצריכים לערוך פרויקט פרטי 
או זוגי של יזמות טכנולוגית, שבה מוצאים 

פתרון אמיתי לבעיה קיימת". 
מי מחליט על איזו בעיה לעבוד? 

"עורכים דיון עם התלמידים וכל אחד 
לוקחים  בוחר בעיה שמעניינת אותו. 
בעיות אמיתיות שמנסים להתמודד איתן. 
השנה, כמובן, התלמידים רצו שנפתח 
משהו שקשור לקורונה. ואכן, פיתחנו כמה 
תוכנות. למשל, שני תלמידים עובדים על 
מערכת שמזהה אם מישהו הוריד ברחוב 
או בקניון מסכה, בעזרת מצלמה שמוצבת 
במקומות ציבוריים ויכולה לזהות את 

ההתרחשות".
מערכת נוספת שפיתחו תלמידי המגמה 
נועדה לזיהוי התקהלויות. "הגדרנו שאם 
יש יותר מ-25 אנשים בתוך פריים של 
זו התקהלות. אספנו תמונות  מצלמה 

מקניונים ולימדנו את המערכת לזהות". 
איך לא חשבו על זה קודם? 

ד"ר מור: "השימוש בפועל בדברים כאלו 
קשור בבעיות משפטיות. אבל בהחלט, אם 

תלמידי קריית החינוך הראל בני עקיבא חולון משלבים בין פיתוח מערכות הבינה המלאכותית, 
במסגרת מגמת הנדסת תוכנה, לבין התמודדות עם צו השעה ומקבלים פיתוחים טכנולוגיים 

יצירתיים, ששואפים לסייע בהתמודדות עם וירוס הקורונה /// אתי אלבוים

מנהל הישיבה, הרב איתמר רוזנפלד: "המטרה היא לתת 
לתלמידים השראה וביטחון לדעת שיש להם יכולות וכלים 

לעשות דברים משמעותיים שמשנים את העולם"



 /// גיליון מס' 19 / אייר תשפ“א /  11 /// גיליון מס' 17 / חשוון תש"ף /  11

רוצים להתקין את המערכת בקניון זה 
אפשרי. המערכת עובדת". 

יוגש כפרויקט  רוזנפלד: "הפרויקט 
גמר לחמש יחידות בהנדסת תוכנה ואחר 
כך, אם תהיינה תחרויות ארציות, נוכל 
להתמודד בהן ולקדם את הפיתוחים. 
התחושה של התלמידים היא עוצמתית". 

מיומנויות דיגיטליות
וגם השנה  בשנת הלימודים הקודמת 
נערכו רוב הלימודים בזום, כאשר תלמידי 
המגמה יצרו קשר עם ד"ר מור. פעמים 
מעבר  הרבה  גלשה  העבודה  רבות 
לשעות הלימוד הרגילות. התלמידים 
להשקיע  מאוד  ונהנו  מרותקים,  היו 

בפיתוחים.
ג  מסו הוא  זה  "תחום  זנפלד:  רו
הלימודים שנוח ללמוד מרחוק. התחום 
דורש מהתלמידים הרבה שעות ישיבה 
המורה  את  הפך  והזום  מחשב,  מול 
לנגיש, גם בזמנים שהם לא זמנים. דווקא 

המגמה  שבה  השפה  הוא  הזום  פה 
עובדת. אני יכול אפילו לומר שלתלמידי 
בזום  לתפקד  יותר  קל  היה  המגמה 
מאשר לתלמידים אחרים, כי הם עושים 
חמש יחידות בסביבה דיגיטלית טהורה 
והמיומנות שלהם בלמידה מרחוק טובה". 
פיתוח נוסף בתחום הקורונה עשוי לשפר 
את אבחון המחלה בצורה משמעותית. 
ריאות  דלקת  זיהוי  של  פיתוח  זהו 
ואבחון אם היא נובעת מקורונה או לא 
מקורונה. "היינו צריכים לאסוף הרבה 
תמונות באינטרנט", מספר ד"ר מור. 
"השגנו תמונות שפרסם איגוד רפואי 
באיטליה ברשת. תמונות רנטגן וסי-טי 
של חולי דלקת ריאות שונים. הפעלנו 

את התמונות על הראייה המלאכותית 
כדי לראות אם היא תוכל לזהות אם 
זו דלקת ריאות כתוצאה מקורונה או 
מסיבה אחרת. וזה עבד! כעת התוכנה 
רואה תמונה ויודעת לומר אם מאפייני 
הדלקת הם של קורונה או לא. אנחנו לא 
צריכים לדעת רפואה, רק פיתחנו את 
הבינה המלאכותית לזהות את ההבדלים 
בין סוגים של דלקת ריאות, והיא עושה 

את האבחון". 
לשאלתי, למה חוקר כמוהו לא מעוניין 
לעבוד בהיי-טק, עונה ד"ר מור שהוא 
אוהב הוראה. "אני משלב הוראה עם 
פיתוח תוכנות שאני עובד עליהן באופן 
פרטי, אבל עיקר עבודתי בהוראה, בישיבה 

בחולון וגם בבית ספר נוסף בבת ים". 
על מטרתה של המגמה מוסיף רוזנפלד: 
"המטרה היא לתת לתלמידים השראה 
וביטחון לדעת שיש להם יכולות וכלים 

אלירן שהם, תלמיד י"ב במגמה: 
"התהליך מהיר מאוד. זו תוכנת 

מחשב ותמיד אפשר לשפר 
אותה. זה לא כואב. זה נעשה 
בקלות ובמהירות, והתשובה 

מגיעה בתוך דקות"

מרכז מגמת הנדסת תוכנה, ד"ר 
נוריאל מור: "אנחנו לא צריכים 
לדעת רפואה, רק פיתחנו את 

הבינה המלאכותית לזהות 
את ההבדלים בין סוגים של 
דלקת ריאות, והיא עושה את 

האבחון"

לעשות דברים משמעותיים שמשנים את 
העולם. בית הספר, בסופו של דבר, הוא 

שלב שמקפיץ את התלמידים קדימה. 
שהם   , כאלו שחבר'ה  רוצים  ו  אנחנ
מצוינים, יצאו עם ביטחון, עם כלים ועם 
רעב להפוך את העולם לטוב יותר, וזה 
תוכנה אצלנו  הנדסת  משהו שמגמת 

עושה בצורה מדהימה". 

תרומה משמעותית
אלירן שהם, בן 17, תלמיד י"ב במגמת 
הנדסת התוכנה בקריית החינוך הראל בני 
עקיבא חולון, הוא התלמיד שמפתח את 
התוכנה שמזהה אם מקור דלקת הריאות 
הוא וירוס הקורונה. "התקופה הזו קשה“, 
הוא מסביר מדוע בחר בנושא זה. "העולם 
בסוג של חוסר אונים. כרגע האופציה 
היא בידוד מאנשים שנדבקו, אבל לוקח 
יומיים למטושים לספק תשובות אם אדם 
חולה מאומת, וזה זמן קריטי לקטיעת 
הדבקות. כמו כן, המטושים לא תמיד 
מדויקים. לכן חשבתי על תוכנת מחשב. 
העליתי לתוכנה עשרות אלפי תמונות 
והגדרתי לה מה זה חולה קורונה ומה זה 
לא חולה קורונה. כך האלגוריתם השתפר 
יותר ויותר, עד שהוא יודע לזהות חולה 
קורונה. התהליך מהיר מאוד. זו תוכנת 
מחשב ותמיד אפשר לשפר אותה. זה 
לא כואב. זה נעשה בקלות ובמהירות, 

והתשובה מגיעה בתוך דקות".
העבודה הקשה והממושכת לא הרתיעה 
את שהם. "המורה נוריאל, שהוא המורה 
הכי טוב שאפשר לבקש, עזר והפך את 
ולמהנה. אני אוהב  הפעילות לכייפית 
מחשבים, לכן לא הפריע לי הזמן שהעבודה 
לקחה. אחרי הבגרות אפשר באמת לפתח 
את התוכנה ולהפוך אותה ליעילה, כי 
הקורונה לא הולכת להיעלם בזמן הקרוב. 

למצוא פתרון חסכוני  יכול  אני  אם 
וזול – זו יכולה להיות תרומה עצומה. 
בתוכנות  להתעסק  הוא  שלי  החלום 
שיעזרו לחיים בכללי, לתרום למדע. אני 
אוהב מחשבים ומתמטיקה ורוצה לשלב 
זאת עם האהבה שלי לתרום ולעשות 

משהו משמעותי".  

לתת לתלמידים השראה וביטחון לדעת שיש להם יכולות 
וכלים לעשות דברים משמעותיים שמשנים את העולם 

צילום: אוראל כהן
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"אחי האהובים תופסי התורה בעיר 
הקודש ובארצנו הקדושה כולה, לחיים 
של יצירה הנני קורא אתכם. זאת הנקודה 
העליונה שאנחנו חייבים לשאוף אליה". 
במילים אלה, לפני מאה שנים בדיוק, 
נפתחה הרצאת הרב אותה נשא הראי"ה 
זצ"ל לרגל יום פטירת הרמב"ם. הרב קוק 
ביקש לעורר את חכמי הישוב באותם ימים 
שלמדו בכולל האברכים "מרכז" ליצור 
ולהעמיק ביצירה יהודית. הרב קוק ראה 
בפעילות הזאת ובקריאה ליצירת תוצרים 
של קודש בתחומים רחבים בארץ ישראל 

סממן של אתחלתא דגאולה. 

על פי הראי"ה, לא די שחכמי ישראל 
ירחיבו  אלא  ופלפול  במחקר  יעסקו 
כגון  נוספות,  ליצירות  היריעה  את 
האנציקלופדיה התלמודית, שאכן נוצרה 
לבסוף בהשראת הרצאת הרב. ההרצאה 
שימשה השראה ליצירות רבות ועד היום 
מהדהד קולה בקרב יוצרים תורניים רבים.

על כך כתב הרב משה צבי נריה זצ"ל 
כי השפעתה של הרצאת הרב על שומעיה 
ניכרה זמן רב, וחלקם שימשו חלק מצוות 
"...כמה מבחירי  המפעלים התורניים. 
ישיבתו... אע"פ שלכאורה... דיבורי הרב על 
הלכה ברורה ובירור הלכה כאילו לא שינו 
דבר במהלכי עיונם, הרי מתברר שבהמשך 
הזמן המסר נקלט יפה יפה, ובהמשך הזמן 
נהיו לעמודי תוך של המפעלים  הללו 
התורניים הגדולים... ביצירותיהם של 

תלמידים מעולים אלו קולטים אנו את הד 
קולו של הרב, אם בפירוש ואם מכללא".

ועל אף תנאי הקורונה  כבכל שנה, 
המאתגרים, נערך מסע ראשי המוסדות 
של יב"ע שהתקיים הפעם בסימן "100 
לעסוק  קוק  הרב  של  לקריאתו  שנה 
ביצירה יהודית". בשל הקורונה, במקום 
בתל אביב-יפו המסע התקיים באופן 
מקוון. המנהלים שמעו מספר הרצאות על 
קריאתו של הרב וכן ערכו סיור וירטואלי 
"בעקבות הראי"ה - מבעקבי הצאן - 
לחיים של יצירה" בהובלת הרב אברהם 

טייץ מבית הרב קוק.
מנכ"ל ישיבות ואולפנות בני עקיבא, 
אלחנן גלט, הדגיש בפני ראשי המוסדות 
את מידת ההקשבה הנדרשת מתלמידי 
משפט  לאור  ישראל  בארץ  חכמים 
מהרצאת הרב קוק בו אמר "רק להקשבה 
ואומץ לב אנו צריכים". גלט שוחח עם 
המנהלים על מידת ההקשבה הנצרכת 
לתלמידי חכמים שבארץ ישראל. "האומץ 
שיביא  מה  זה  ההקשבה  עם  בשילוב 
נוספת של תורה  אותנו לבנות קומה 
וחינוך לתרבות יהודית בארץ ישראל", 
אמר גלט. מרכז יב"ע מבקש לחבר את 
תורת הרב קוק לכלל עם ישראל. בשל כך 
מבקשת הנהלת הרשת שכל מוסד יקיים 
במהלך השנה מפגשי מורים ותלמידים 
עם תלמידים הן מהחינוך הממלכתי והן 
מהמגזר החרדי. לצד זה, מעודדים ברשת 
יצירה יהודית בכל תחום ולמידה מתוך 

קדושה וערכים של אהבת התורה, 
העם והארץ.

הרב יונה גודמן, מנהל חינוכי 
א  ב קי ע י  נ ב ת  ו ב שי י ז  כ ר מ
בישראל, אמר בעקבות המסע 
כי "העובדה שהסיור המרגש 
שכולו  מיום  חלק  היה  ביפו 
בוצע באופן מקוון, ביטא בצורה 
ראויה את התוכן. תוכן שנבע 

מרצון לצלול לשורשי משנתו של 
מר"ן הראי"ה, ולאורה לבחון היכן 

אנו עומדים היום ביצירת כלים מותאמים 
לחינוך הדור, ומה נדרש מאיתנו בשנים 

הקרובות".
ישיבות  מרכז  הוציא  המסע  לרגל 
ואולפנות בני עקיבא חוברת חדשה של 

הרצאת הרב עם הסברים.

במילים:  מסתיימת  הרב  הרצאת 
"ואנחנו תופשי התורה בארץ ישראל בכלל 
ובירושלים בפרט, ַחייבים אנו להתאמץ 
להמציא לעמנו את מאוייו הרוחניים בצורה 
היותר נאה, ואז אור חדש יאיר על ציון, 
והתורה תתכבד על ישראל, והתלמוד יביא 
לידי מעשה, והמאור שבה יחזיר למוטב גם 
את הבנים שנתרחקו, וקרן גאלה וישועה 
יתרומם לעם ד' על אדמת קדשו וראו כל 
אפסי ארץ את ישועת אלהינו... ויספו ענוים 
בד' שמחה ואביוני אדם בקדוש ישראל 
ומציון תצא תורה  יגילו, 
מירושלם:  ד'  ודבר 
ו  נ מי בי במהרה 

אמן". 

אורות גבוהים
מדווחים מהשטח

ראשי מוסדות ישיבות ואולפנות בני עקיבא יצאו למסע השנתי, שהתקיים הפעם בעקבות 
הרב קוק לציון מאה שנה להרצאת הרב שהשפיעה רבות על היצירה התורנית המתחדשת 

בארץ ישראל /// שלומית גולדין הלוי

אלחנן גלט: "האומץ בשילוב 
עם ההקשבה זה מה שיביא 

אותנו לבנות קומה נוספת של 
תורה וחינוך לתרבות יהודית 

בארץ ישראל"

הרב ד״ר יונה גודמן: "תוכן שנבע 
מרצון לצלול לשורשי משנתו של 
מר"ן הראי"ה, ולאורה לבחון היכן 
אנו עומדים היום ביצירת כלים 

מותאמים לחינוך הדור, ומה נדרש 
מאיתנו בשנים הקרובות"
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וזאת הברכה

אריאל יצחקוב תלמיד כיתה י', שוחר 
בתוכנית חיל האוויר של ישיבת בני עקיבא 
נתיבות חיים פסגת זאב לתורה ולתעופה, 
זכה בפרס מצטיין בסיס טכני חיל האוויר 
בחיפה. אריאל נבחר מתוך מאות שוחרים 
זכה לקבל  מרחבי הארץ. את התעודה 

ממפקד הבסיס אל''מ ע'. 

השמיים הם 
הגבול

בית חינוך 
כמשפחה

אות המתנדב המצטיין
עמית הייזלר, תלמיד כיתה י"ב 
בישיבת בני עקיבא תקוות יעקב 
המתנדב  באות  זכה  יעקב,  בשדה 
ע"ש אלעד ריבן מטעם המחוז לחינוך 
התיישבותי ופנימייתי במשרד החינוך. 
כמתנדב במד"א, עמית התנדב במוקד 
הקורונה של הארגון. הוא נתן מענה 
לפונים, הפנה לבדיקות קורונה ופינה 
קורונה  חולי  באמבולנס מטופלים 
למחלקות כתר בבתי החולים. הוא גם 
אחראי נוער ומשמרות במד"א במקום 
מגוריו, במושב מורשת. "עמית הוא 
מודל  המהווה  ואחראי,  רגיש  נער 
לחיקוי לסובבים אותו," מספר הרב 

מלאכי קופמן, ראש הישיבה. 
מלבד ההתנדבות במד"א, 

עמית מדריך בתנועת הנוער "בני 
ופעיל בתוכנית  עקיבא" ובשל"ח, 
ובונה  המכשירה  דילר",  "עמיתי 
את הדור הבא של מנהיגים יהודים 
ליצירת קשרים עם התפוצות. עמית 
התנדב גם בארגון "השומר החדש" 
פעיל  כן,  כמו  לחקלאים.  בסיוע 
עמית בתוכנית "מצמיחים" להגברת 
יכות  השי החברתית,  הלכידות 
בישיבה. עמית מתנדב  והביטחון 
מעודד  נוער  "נמל",  בתנועת  גם 
לכידות, המפגיש בין בני נוער דתיים, 
חילונים וערבים. עמית מקדיש שעות 
רבות ליצירת טוב ולחיפוש יוזמות 
שבמסגרתן ניתן לקדם ולפעול למען 

קבלת האחר ובתרומה לקהילה".

ישיבה מצטיינת
רבקה סינגסון היא בוגרת אולפנת 
בני עקיבא מירון, שעלתה לארץ כחלק 

מעליית בני המנשה. 
אחד הציורים שלה שציירה במסגרת 
במלגה  אותה  זיכה  אומנות  מגמת 
ללימודי אומנות במכללת אמונה, לאחר 
שזכתה בתחרות הארצית של החמ"ד – 
בית, חינוך כמשפחה. האתגרים של עולים 
חדשים אינם פשוטים, ורבקה הציגה זאת 
בצורה יצירתית בציור הזוכה המשקף 
עבורה את הילדות, הזיכרונות והחוויות 

שעיצבו את אישיותה.

ישיבת בני עקיבא מטה בנימין 
זכתה בתואר המוסד המצטיין במחוז 
ירושלים של משרד החינוך על קידום 
הישגים לימודיים. לפני שלוש שנים 
על  בפרס המחוזי  הישיבה  זכתה 
קידום חברתי וערכי. הפרס ניתן על 
שורת הישגים לימודיים של המוסד 
ובראשם 100% זכאות לבגרות בארבע 
בנוסף, בשנת  השנים האחרונות. 
תש"פ 12% מהתלמידים סיימו עם 
בגרות בהצטיינות, ואחוז הניגשים 
לבגרות 5 יח"ל במתמטיקה ואנגלית 
זינק בעשרות אחוזים בשנה שעברה, 

לעומת השנים שקדמו לה. 

בזום  נערך  הפרס  קבלת  טקס 
ירושלים  ז  מחו מנהל  בנוכחות 
 . שמעוני מאיר  החינוך,  במשרד 
הישיבה,  לראש  איחל  י  נ שמעו
הרב ניצן ימין, שהישיבה רק תלך 
ותמשיך את הישגיה המצוינים. ראש 
הישיבה, הרב ניצן ימין, סיכם את 
המעמד המרגש: "אני גאה בצוות 
המורים שלנו, שמוביל את הישיבה 
לימודיים חסרי תקדים  להישגים 
בקודש ובחול. נמשיך לעשות הכול 
ו  תלמידנ הצלחת  המשך  למען 
בתחומי הדעת השונים מתוך ערכי 

התורה".
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שיח עמיתים

ציוני דרך

גם השנה יצא לדרך קורס המנהלים 
של רשת ישיבות ואולפנות בני עקיבא, 
תוך התאמות למגבלות הקורונה. הקורס 
הוא יוזמה חשובה לקידום מנהלי הרשת.

המטרה היא להקנות כלים ולייצר 
בין  תמיכה  ורשת  פעולה  שיתופי 
המנהלים והמנהלות. לאורך חמישה 
הלימודים  שנת  במהלך  מפגשים 
נפגשים המנהלים זה עם זה ועם דמויות 
ישראל, במטרה  משפיעות במדינת 
להעמיק בשאלות יסוד בפדגוגיה וניהול, 
להיחשף לגישות שונות בניהול ולצאת 
עם ארגז כלים רחב ביותר שיאפשר להם 

להיות מנהלים ואנשים טובים יותר. 
הרב  ומרכז  מוביל  הקורס  את 
ד“ר משה הרשקוביץ, מנהל מרחב 
הצליחו  הקורונה  בצל  גם  ברשת. 
ברשת לנהל את הקורס מחוץ לכותלי 
הזום, במפגשים במרחבים פתוחים. 
בין הנושאים שנלמדים בקורס: ניהול 
ארגוניים,  רגשות, מיסוד תהליכים 

תשפ"א  של  נה  הראשו במחצית 
למדו מרבית תלמידינו בעיקר מהבית, 
נטלו חלק פעיל  וההורים 
בלמידה.  מהרגיל  יותר 
במרכז ישיבות ואולפנות 
יש  כי  זיהו  עקיבא  בני 
חשיבות לחזק את תפקיד 
ההורים בלמידה והחליטו 
לתת לכך ביטוי בחלוקת 

תעודות המחצית. 
לכן קיימו ברשת וויבנר 
די  תלמי רי  להו ום  בז
הרשת בנושא "תעודות 
קורונה  בימי  מחצית 
– מה באמת תפקידנו 
ההורי?" בערב השתתפו 
לומדים  שילדיהם  הורים,   500 מעל 
במוסדות יב"ע השונים. את הערב פתח 
סמנכ"ל החינוך של הרשת, הרב ד“ר יונה 
גודמן, שהדגיש את הכוח הטמון בתעודה 

כמנוף להורה לחזק את נוכחותו כמחנך. 

פדגוגיה חדשנית וסגנונות ניהול של 
המנהל ושל צוותו. המפגשים המגוונים 
כוללים דו-שיח בין העמיתים, הרצאות 
וסדנאות של אנשי הרשת כגון סמנכ"ל 
יונה גודמן, לצד אנשי  החינוך והרב 

גישור והכשרה. 
מוביל הקורס ומנהל מרחב ברשת, 
הרב משה הרשקוביץ, מספר מדוע 

גודמן הדגיש שהגישה שעימה  הרב 
יבוא ההורה לקריאת התעודה והמקום 
היא   – אותה  לקרוא  יתחיל  שממנו 
קריטית להפיכת התעודה לגורם מעצים 
ומחזק אצל הילד. לאחר מכן נהנו ההורים 
מהרצאתה של מנחת ההורים והצוותים 
החינוכיים, ענת דומן, תחת הכותרת "למי 
שייכת התעודה". דומן דיברה על הצורך 
לזכור שלב האחריות על הלמידה מוטלת 

על הצעיר ולא על הוריו. 
את הערב חתמה הרכזת הפדגוגית 
של הרשת, פנינה קינדרמן, שהדגישה את 
החשיבות הרגשית של הבית עבור הילדים 
ואת היות הבית הלב הפועם לחינוך התלמיד 
או התלמידה. "ניסינו להציג בוויבנר הייחודי 
שערכנו גישות שונות, ולא בהכרח סותרות, 
הביתה",  התעודות  הבאת  תהליך  אל 
גודמן.  יונה  אומר סמנכ"ל הרשת, הרב 
"מהפידבקים השונים שקיבלנו מהורים רבים 
ניכר שכל אחד לקח משהו שנאמר בערב, 

ומבחינתי זה חשוב ומשמח", סיכם גודמן.

למרות המצב המורכב הוחלט לא 
"קשה  הקורס:  על  השנה  לוותר 
לתאר את ערכו של הקורס למנהלים 
בפרט ולרשת בכלל. אנו עמלים כל 
כלים  ולתת  לחדש  ברשת  העת 
נוספים למנהלות ולמנהלים שלנו, 
וקורס המנהלים הוא נדבך נוסף בכך. 
חלק מהמפגשים התקיימו במרחב 
הפתוח, והכול, כמובן, תחת הנחיות 

משרד הבריאות".



 /// גיליון מס' 19 / אייר תשפ“א /  15 /// גיליון מס' 17 / חשוון תש"ף /  15

/// לירן מוריה

הופכים משבר לאתגר

פה זה לא 

חסמב"ה
פורום  הוא  המער"ה  פורום 
על-מוסדי מיוחד, שהוקם בעקבות 
המציאות הייחודית שיצרה הקורונה. 
הלמידה מרחוק והשימוש הנרחב 
יותר בטכנולוגיה חייבו מענה רחב 
יותר למורים ולתלמידים בשימוש 

היום-יומי עם התוכנות השונות. 
תיבות  ראשי  הם  המער"ה 
של "מעבדה רשתית היברדית", 
המקשרת בין מוסדות שונים דרך 
נציג מכל מוסד, רכז תקשוב או 
רכז פדגוגי, שמשתתף באופן קבוע 
בפורום שנועד לתת מענה לאתגרים 
הטכנו-פדגוגיים. הפורום מתייעץ 
ועורך מפגשי לימוד, וכל רכז או 

ארגן  עקיבא  בני  ישיבות  מרכז 
מסע  האדמיניסטרטיביים  למנהלים 
מיוחד בסימן "הופכים משבר לאתגר" 
מטרת המסע - קבלת כלים להתמודדות 
עם משבר הקורונה וחשיבה משותפת 
כיצד ניתן להפוך את המשבר לאתגר. 
ם  המנהלי נפגשו  המסע  במהלך 
האדמיניסטרטיביים עם מנהלים בכירים 
במשק, מעכו בצפון ועד ירוחם בדרום. 
בין היתר נפגשו המנהלים עם מבקר 
המדינה, מתניהו אנגלמן, עם מנכלי"ת 
גלובס, אלונה בראון, עם יו"ר קופת חולים 
מאוחדת ומנכ"ל משרד ראש הממשלה 

בונים עולם
חנוך לנער על פי דרכו, הגרסה 
ההיברידית. עוד לפני פרוץ הקורונה 
לעולם הבינו ברשת ישיבות ואולפנות 
בני עקיבא כי במאה ה-21 הלמידה 
חייבת להיות היברידית ולכלול מספר 

רחב יותר של דרכי הוראה. 
את  האיצה  הקורונה  מגפת 
התהליכים גם ברשת והביאה ליצירתו 
של קורס פדגוגיה ייחודי וחדשני בשם 
"בונים עולם", שמטרתו ליצור תפיסות 
חדשניות בנוגע ללמידה ההיברידית 
ולהעניק כלים ליישומם למורי הרשת. 
במהלך הקורס המקוון השתתפו 
100 מורים ממגוון תחומים  מעל 
ליהנות  זכו  המשתתפים  ברשת. 
מהרצאותיהם של טל מיכלוביץ, אחד 
המומחים הנודעים בארץ ללמידה 

היברדית, והמשחקולוג חגי גלנט. 
לצידם דיברו גם סמנכ"ל החינוך של 
הרשת, הרב ד“ר יונה גודמן, וסגנית 
המנהל החינוכי, רעות גיאת, ששיתפו 
מניסיונם העשיר ונתנו כלים ללמידה 
היברידית. את הקורס מלווה קבוצת 
ווטסאפ פעילה וערה של המשתתפים 
כדי  כאן  "הלמידה ההיברדית  בו. 
להישאר," אומרת הרכזת הפדגוגיה 
של הרשת, פנינה קינדרמן, המרכזת 

ומובילה את הקורס. 

מורה מסייע ומתדרך את עמיתו. 
בשיטת  עומק  בדיוני  מדובר 
אחד  כל  את  עמיתים.  הנחיית 
מהמפגשים מנחה משתתף אחר. 
של  תוצר  פרי  וזמות,  הי אחת 
המער"ה, הוא שהאחראי המוסדי 
כי  ו נ החי המוסד  ך  בתו ם  הקי
מורים  של  קטנה  קבוצה  שלו 
י  ד ס ו מ ה י  א ר ח א ל ם  י ע י י ס מ ה
ביניהם  העבודה  את  ומחלקים 
בנוגע לשאלות טכנו-פדגוגיות. 
ם  האחראי מהמוסדות  בחלק 
ת  ו ע ו צ ק מ י  פ ל ם  י ק ל ח ת מ
ובאחר לפי שכבות, שלכל מוסד 
חופש  יש  בפרויקט  המשתתף 
פעולה להתאים את הייעוץ על 

פי הצרכים המקומיים.

אייל גבאי, ועם ראש עיריית  לשעבר, 
עכו שמעון לנקרי. לאחר מכן הדרימו 
המנהלים לאולפנת בני עקיבא ערד, שם 
שמעו שיחה מעוררת השראה מזיו שילון 
ידו בפעולה  ואיבד את  שנפצע קשה 
מבצעית בעזה. המסע כלל פעילויות 
גיבוש ותחרויות בישול, לצד מופע פלייבק 
ומפגשי שיח עם מנכ"ל הרשת אלחנן גלט, 

וסמנכ"לי הרשת שוקי סט והלל רוט. 
בסיום המסע, שמעו המשתתפים 
שיחה מרתקת על ניהול משבר הקורונה 
מפי מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר 

משה בר סימן טוב.
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חדר מורים

אולפנת בני עקיבא לכיש

רבים מאנשי הצוות הם עקורי גוש קטיף 
ומשרים את אווירת רוח הגוש

בכל סגר, 40 אנשי צוות האולפנה זכו 
למשלוח מתוק - עוגה טריה וטעימה 

מעשי ידי ראשת האולפנה

האולפנה חצי פנימייתית כדי ליהנות 
מחוויית בית ואולפנה גם יחד

מזל תאומים: שליש מאנשי הצוות שלנו 
הורים לתאומים או תאומים בעצמם

מימין למעלה:
עמית לובל, מנהל אדמינסטרטיבי  צביקה דוד, אב הבית  נדב לוין, רב האולפנה  
תהילה גובי, מורת שילוב  נטע אוחנה, מורה לחינוך גופני  אפרת מזרחי, מנהלת 
משרד  עטרה כהן, רכזת מערכת  לירון הרשקוביץ, מחנכת י'  תמר פיטוסי, יועצת

יושבות:
רחלי קרמר, מחנכת ח'  שירה גרינוולד, ראשת האולפנה  אורית אזוגי, מנהלת פדגוגית 

יושבות למטה: 
קרן רצאבי, מורה לאנגלית  כלנית תורגמן, מחנכת י"א  מלכה איילת, מחנכת ז'  

עדי שמחון, מחנכת ט'

מימין למטה:
הלל בר ששת, מדריכה  מוריה פיאמנטה, מדריכה  גאולה לנדמן, מדריכה  

שגית הכהן, רכזת חברתית
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