
החזון
אולפנא לבנות ברוח חסידית ארץ-ישראלית.

של  דרכם  על-פי  וביצירה  בחווייה  בחינוך,  במדע,  בלימוד,  היהודית  הרוח  התחדשות 
גדולי החסידות ומרן הרב קוק זצ”ל.

האולפנא הינה חממה לגידול אישי ורוחני תוך דגש על פיתוח האישיות והכוחות של כל 
בת,  כאשר הצוות החינוכי והלימודי עמל על מתן כלים,  אמון והכוונה בדרך זו.

ייחודיות האולפנא 
האווירה הייחודית באולפנא נובעת מהשילוב של חרות מחשבתית עם נאמנות להלכה.

לצוות החינוכי  בין הבנות  יחס פתוח  יחד עם  גבוהה  לימודים ברמה  תוכנית  באולפנא 
המתבטא בנכונות להיכנס לדיונים מעמיקים עם כל תלמידה בשאלות אישיות וכלליות.

מטרות האולפנא
מטרת האולפנא ל‘הוציא‘ בנות שמחות, בעלות חשיבה מורכבת ועמוקה ספוגות באהבת 
ה’ ויראת ה’ , מעורבות בלב ונפש ובעשייה ברוכה לכל מה שבשם ישראל יכונה. דגש רב 
ניתן בשנים האחרונות לחיזוק ה’כלים’ . המשמעת,  המסגרת וההישגים הלימודיים הינם 

‘כלים‘ רחבים וחיוניים שמכילים את כל הטוב ו‘האור‘ שיש במקום הזה.
באולפנא תוכנית הלימודים מכשירה את הבנות לבחינות הבגרות  העיונית בכל המקצועות,  
ה‘מגמות‘ הנלמדות הן: ביולוגיה- 5 יח“ל, ארץ ישראל - 5 יח“ל , תקשורת - 5 יח“ל, אומנות 

- 3 יח“ל, ספרות - 5 יח“ל, חסידות- 4 יח“ל,  תיאטרון 5 יח’’ל ומוט“ב - 3 יח“ל.

הישגים הקשורים במגמות:
ציוני בגרות גבוהים,  מעל לממוצע הארצי,  בתקשורת עיוני ובהיסטוריה מורחב.

תקשורת - עלו לגמר מספר סרטים ואף זכו בפרסים בפסטיבל סרטי הגמר של בתי
הספר העי“ס.  ארץ ישראל - המגמה זכתה להצטיין ולקבל את “פרס גנדי“. אומנות - 

השתתפות נציגה בתערוכת בוגרי החמ“ד. 

תוכנית לימודי הקודש מבטאת את דרכנו בלימוד משמעותי מתוך חיפוש הפנימיות
ויצירת הקשר האישי עם החומר הנלמד. לשם כך חדר המורים משמש גם ‘כבית מדרש‘ 

המונחה ומודרך ע“י הרב ישראל אריאל )מחבר הספרים ‘מן הפרדס‘ ועוד(.

חברתית
בתוכנית החברתית מושקעת חשיבה מעמיקה, מתוך הנחה כי הפתיחות, והנכונות לעבור 
שינוי פנימי ואפילו ‘מהפך‘ מחוץ לשעות הלימודים הפורמאלים משמעותיים לא פחות, 

ואולי אף יותר, מהלימוד הפרונטאלי בכיתה. השנה הנושא השנתי הוא:
יודעים  בקיום קהילה שבניה  נסיון  לנו הרבה  יש  מדיניים  חלומות  או  גאולית  חשיבה 
עצמם כבני ברית ומעצבים את חיי הקהילה שלהם לאור זה, אבל כבר אלפי שנים שאין 
לנו התנסות מה פניה של מדינה שמחוייבת לברית עם ה’, יש לנו רק חלום כללי בענין: 
חלום המשיח. זאת למרות שהצצה חטופה בתורה מראה מייד שפניה לייסד ממלכת 
החלום  נהיה  לארצנו  שובנו  מאז  שלמים.  לאומיים  חיים  לעצב  נועדו  וחוקיה  כהנים, 
להגשים זאת אקטואלי מתמיד... לשם המחשה, כעת, בחודש כסלו אנו מתבוננים בחזון 

ובתפקיד של ‘משרד החינוך’ )חנוכה( העתידי:
ההתמודדות עם יון, עם החכמה והיופי, עם המדע והאמנות. ככל שהחיים כלליים יותר 
כך מתבקש יותר כי יהיו רחבים יותר ומעורים יותר במציאות, וככל שיותר ברור שיש 
במרכזם נאמנות לה’, כך אפשר גם להעיז יותר ולהתפשט  החוצה. מדינה צריכה מדענים 
ורופאים, ועם זוקף קומתו כאשר מרגיש שהמרחב שרקם סביבו מתאים ונעים ומרומם, 
כיצד  לחשוב  ומעורר  והקיום,  החיים  שכבות  בכל  הקודש  את  להדהד  פותח  זה  וכל 
מחנכים לאור המשימות הללו. זה חינוך אחר מהחינוך שמכוון אך ורק לטיפוח זהות 
וזיהוי סכנות ואויבים, זהו חינוך עם יותר בטחון עצמי, בטחון בה’ הנותן לנו את הכח 

לעשות חיל )כסלו -כסל- בטחון(.

יש חדש בשכר לימוד!! החל משנת תשע“ה, אולפנת לבונה נכנסה לעליית הנוער, 
מה שמאפשר סבסוד משמעותי מאוד בשכר לימוד. 

ציטוט ממכתב של בוגרת:
“...את הולכת אחרי עצמך

מגלה את הנקודות האמיתיות שלך
את מנסה בכל כוחך להסיר את הקליפות

ופשוט להיות עצמך
זו חוויה מדהימה, לעיתים נעימה

ולעיתים כואבת

אולפנת לבונה 
בישוב מעלה לבונה

ראש האולפנה: הרב גדי ונורית בן זמרה

levona.org.il

אולפנת
לבונה

חוויה מאתגרת
אך בלתי נשכחת,

ובסופו של דבר תמיד משמחת,
המולידה דברים חדשים בריאים

ומתוקנים יותר
זוהי האולפנא שלנו - להיות עצמך באמת !“


