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מסלול חדש ונפרד
מחזור ב' נפתח!

אולפנת בני עקיבא

רעות

באולפנת בנ"ע רעות אנו מחנכים לערכים ציוניים ברוח
התורה ,מתמחים ביצירת אקלים תומך ,מכיל ומשפחתי
המאפשר לכל בת להתפתח ולהצטיין .צוות האולפנה נבחר
בקפידה וידוע במקצועיותו ובמסירותו.
במהלך השנים זכתה האולפנה בהערכה רבה ובפרסים.
שיטות הלימוד החדשניות והייחודיות שפיתחנו מהוות מודל
למוסדות חינוך רבים בארץ ובעולם .בוגרות רבות של אולפנת
רעות מקימות משפחות דתיות למופת ועוסקות במקצועות
אחר לימודים גבוהים באקדמיה.
חופשיים ,א
חופש ם,

מסלול חדש

מחזור ב' יוצא לדרך

מצוינות לימודית בראיה אקדמית בשילוב התפתחות ערכית יהודית
והכל מתוך בחירה ,בדרך ובקצב של כל תלמידה

"אם תרצה בן אדם ,הסתכל באור השכינה בכל היקום ...דע את עצמך ,ואת עולמך,
דע את הגיוני הלב שלך ...מצא את מקור החיים שבקרבך ,ושממעל לך"

)אורות הקודש ,הרב קוק(

הרצון הוא המפתח לכל ,ממנו נוצר המבט הרציני על המציאות ובעיקר על עצמך .צריך לאפשר להתפתח
ולצמוח מתוך המקום שלך ומתוך הרצון האמתי הפנימי.
המסלול החדש מתמודד עם האתגרים החדשים של הדור
הצעיר ובו חרטנו על דגלנו מצוינות ,המזוהה עם רשת ישיבות
בני עקיבא .מצוינות זו תתבטא בתחום הלימודי  -ברמה
לימודית גבוהה ובמכוונות אקדמית ,ובתחום הערכי יהודי -
התפתחות וצמיחה מתוך בחירה.

גייסנו את כל הידע ,ההתמחות והשיטות המיוחדות
שפיתחנו לצורך התמודדות עם האתגרים החדשים,
בשאיפה להביא את התלמידות להתפתחות רוחנית
משמעותית  -כל אחת מהמקום שלה.

המקום שלך
למצוינות
לימודית
הלמידה באולפנה מבוססת על לימודי חובה ולימודי
בחירה מוגברים על מנת לאפשר לכל אחת מהתלמידות
להגיע למצוינות ולמיצוי מייטבי של יכולותיהן.
בכל כיתה לומדות כ  20-תלמידות לצורך הענקת מענה
לימודי אישי .הלמידה מתבצעת בשיטות הוראה חדשות
וייחודיות השמות דגש על למידה פעילה ועתירת חשיבה.
למידה זו מאפשרת להגיע להישגים גבוהים במבחני
הבגרות ובנוסף לרכוש את היכולות הנדרשות במאה ה21-
 עמידה בפני קהל ,עבודת צוות ,הכנת פרזנטציות ועוד.בנוסף ,שיטת למידה זו חושפת את התלמידות בפני
תחומי עניין שמעבר לתוכנית הלימודים כמו צילום ,הקמת
תערוכות ,יצירת מסלולי סיורים ועוד.
לרווחת התלמידות קיים מערך תגבור לימודי לאחר סיום
הלימודים ובשעות הערב במגוון מקצועות לימוד.
באולפנה קיימת תכנית יזמות עסקית ,סטרט אפ startup
והעצמה אישית ייחודית בשיתוף עם עמותת יוניסטרים.
במהלך התכנית ,התלמידות בונות מיזם עסקי בהנחיית
ותמיכת אנשי עסקים מובילים בישראל .בוגרות התוכנית
מלוות ע"י העמותה גם בהמשך דרכן.

מגמות הלימוד לקראת בגרות:
•
•

•
•
•

מדעים ) 5יח"ל(
אומנות העיצוב ) 10יח"ל(
המגמה כוללת לימודי אומנות עיוניים ומעשיים
 5יח"ל ולימודי עיצוב  5יח"ל נוספות.
לימודי העיצוב משלבים טכנולוגיה חדישה של עיצוב
והדפסה בתלת ממד ועבודה עם תוכנות מחשב -
פוטושופ ואילוסטרייטור
מחול ) 5יח"ל(
מגמה ייחודית המשלבת לימודים עיוניים מעשיים תוך
יישום הנלמד בשיעורי מחול בגני ילדים
מינהל עסקי ) 10יח"ל(
לימודי כלכלה  5יח"ל ולימודי חשבונאות  5יח"ל.
הלימודים כוללים פרויקט מחקרי
מקצועות יהדות ) 5יח"ל(
ניתנת האפשרות לכל תלמידה לבחור בנוסף לימודי
תגבור באחד ממקצועות היהדות

המקום שלך
למצוינות
ערכית רוחנית
אנו מכוונים את הבנות לשאוף למצוינות ערכית רוחנית
תוך חיזוק המוטיבציה האישית ומכינים אותן לעמידה בפני
אתגרים והתמודדות עם שאלות וסוגיות אמוניות עמוקות,
אקטואליות ויומיומיות .על מנת לבסס יכולות אלו מסגרת
החינוך שלנו מושתתת על בחירה חופשית -
התלמידות תוכלנה לבחור כיצד לפעול.

רוצה להשתתף בקבוצת העצמה רוחנית?
רוצה לשמוע הרצאות מרתקות?
רוצה לקחת חלק בלימודי חברותא בקבוצות קטנות?
רוצה לצאת לאירועים ,מופעים וסיורים?

<< הבחירה בידיים שלך >>

המקום שלך
למצוינות
חברתית
בנות האולפנה שותפות לפעילות חברתית עשירה
ומגוונת :ערבי כיתה ,טיולים ,ימי שדה ,שבתות ,הרצאות
וסמינריונים במסגרת בית הספר .באולפנה שמים דגש רב
על מעורבות חברתית ועל תרומה לקהילה.
הבנות לוקחות חלק בהתנדבויות שבועיות קבועות בבתי
אבות ,גני ילדים ,בתי חולים ,צהרוניות ,עמותות שונות וגם
בפרויקטים עירוניים וארציים.
תלמידות האולפנה משתלבות בתוכניות ארציות העוסקות
במנהיגות חברתית כמו :משצי"ם ,הקהל וכד'.
בנות הפנימייה זוכות לפעילות חווייתית נוספת.

המקום שלך
למצוינות
לחיים

הפנימייה מהווה הזדמנות מעולה לחוויות ייחודיות,
וערכיות ובנוסף ,מאפשרת להגיע למצוינות
חברתיות וע
בזכות בית ספר ערב המסייע לבנות להצליח.
לימודית בזכ
בפנימייה מעניקים לבנות אפשרות לעצמאות
החיים בפנימ
אחריות וכן כלים למימוש עצמי ולהכנה טובה
וללקיחת אח
יותר לחיים הבוגרים.
בנות הפנימייה זוכות לפעילות חינוכית ,חווייתית ,עשירה
ומגוונת הכוללת הצגות ,סרטים וערבי פעילות.
בנוסף ,הן יכולות לבחור להשתתף בחוגים שונים כמו קרב
מגע ,זומבה ,פיתוח קול ,נגינה ,קולנוע ובפרויקטים נוספים.
לרשות התלמידות משכבות ז'-י' מסגרת ייחודית הנקראת
"פנימיית יום" הפועלת ארבעה ימים בשבוע בסיום יום
הלימודים .במסגרת זו ניתנת ההזדמנות להתחזק לימודית,
ללמוד בחברותא למבחנים ,להעמיק את הקשרים
החברתיים ולחוות חוויות באמצעות פעילויות מגוונות.

הצוות שעושה
את המקום לְ שלי
הרב אילן אלפונטה
רב האולפנה

הרב לא נבהל משום שאלה -
בונה את בניין האמונה של התלמידה
בסבלנות ,שמחה ובהקשבה.
התלמידות מצפות לשיעורים ולהרצאות

אתי אסרף
מתן אדלררב האולפנה
ראש האולפנה

"מאמין בכל תלמידה ורואה באולפנה
בית ומקום לצמוח בו.
המסלול החדש נותן מענה לבנות
מצויינות לסלול את דרכם האישית
והמקצועית".

יועצת חט"ב

תמיד עם חיוך ועצה טובה לחיים.
אמהית ,חודרת פנימה לנפש,
מעוררת תהליכי צמיחה

מתנאל אביטן
מנהל פנימייה

הרוח הצעירה והרעננה שלו הפכה
את הפנימייה לבית שמח וחם.
בעזרת צוות הפנימיה הבנות
עסוקות בעשייה 24/7

חני ברטוב
מחנכת כיתה ט' במסלול החדש

מחנכת אהובה עם שלוות נפש שמדבקת את
הסובבים ומאפשרת למידה והתקדמות בכיף

עידית הורביץ
רכזת אנגלית

האנגלית אינה מכשול לאף אחד -
בזכות עידית וצוות אנגלית היצירתי

היינו במקום הזה.

בוגרות משתפות
דבורה פלד,
סטודנטית לאומנות ותאטרון מכללת אמונה
"כשאני חושבת על האולפנה ,אני מתמלאת
בחום ואהבה ומרגישה שהגעתי למי שאני ולמה
שאני היום בזכות האולפנה המדהימה הזו"

"תהנו כמה שיותר ותנצלו את העזרה
והתמיכה שיש באולפנה ולא קיימים בשום מקום אחר"

מנטגבוש קאסה,
בוגרת הפקולטה למנהל עסקים,
מכון טל .כיום עוסקת בבנקאות
"רעות בשבילי זה המקום שבזכותו
הגעתי למי שאני ובו רכשתי כלים
בסיסיים שעוזרים לי מאד בחיים"

שירה חתשואל ,סטודנטית
להנדסת תעשייה וניהול
אוניברסיטת אריאל
"אולפנת רעות בשבילי זה בית
חם ואוהב .מקום בו גדלתי"

"קחו כל מה שהאולפנה מציעה .כאשר
מתאמצים ולוקחים אחריות ,רואים
גם תוצאות"

"נצלו את הכלים שהאולפנה נותנת
ואל תפחדו לשאוף רחוק"

בת אל צמח ,בוגרת הפקולטה
למשפטים במכללת שערי משפט.
כיום עו"ד מתמחה בהוצאה לפועל
"רעות זה הבית שגרם לי להבין שאם
יש רצון אפשר להסיר כל מכשול"

"אל תפחדו ,תאמינו בעצמכם ותגלו
שצבא שלם של מסייעים עומד אחריכם"
שירן שוקר ,בוגרת תואר ראשון
בהצטיינות בכלכלה ומנהל עסקים
בשילוב שמאות מקרקעין באונ' אריאל
"רעות בשבילי בית מלא שמחה ,נתינה
ואהבה .האולפנה העצימה והפכה אותי
למי שאני היום"

"האמינו תמיד ביכולותיכם ואל תתנו
לכשלונות בודדים לייצג אתכן ,כי אין
דבר העומד בפני הרצון"

יפית טרקאי ,בוגרת תואר ראשון בחינוך בלתי
פורמלי ותנ"ך במכללת אפרתה ,כיום מורה
לתנ"ך בבי"ס "אבן חן" בשוהם
"רעות בשבילי זה בית חם שאוהב ומקבל את
הבנות כפי שהן .פה קיבלתי כלים וערכים שעזרו
לי מאד בחיים"

״המסר שלי – היו סבלניות לשינויים .שימרו על הערכים
שרכשתן באולפנה .תזדקקו להן בחיים״

מדוע כדאי לי ללמוד
במסלול החדש?
אקבל את כל הסיוע להצטיין לימודית
יקבלו אותי כמו שאני
צוות האולפנה ידוע כצוות מקצועי ומכיל
אתקדם רוחנית מתוך בחירה ,בקצב שלי
בגלל כל הפעילויות המיוחדות
תהיה לי אפשרות לחברות סביב השעון
קמפוס האולפנה לבנות בלבד תורם משמעותית להישגים

ובקצב ך
מעוניינת לצמוח בדרךך ק
ע
שלך?

יש לך מקום!
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