
החזון
הגודל  בבנימין,  והמרכזי  הגדול  בית החינוך  היא  גדול- האולפנא  לקחת חלק במשהו 
מאפשר לנו תוכניות תורניות, חינוכיות ולימודיות רבות ומגוונות אך יחד עם זאת הוא 

מזמין אותנו ללוות כל בת ובת במציאת המסלול המיוחד המתאים והמצמיח שלה. 

 
מטרות האולפנא הן: מחוייבות לדבר ה‘, מעורבות בעם, בארץ ובמדינה, משפחה, מיצוי 

עצמי. )קל לזכור “ארבעת הממי“ם...( 

ייחודיות האולפנא 
האולפנא מיוחדת בבנותיה. בארבע השנים שהן כאן הן מוציאות מעצמן הרבה כשרון 
ותבונה, יוזמה ומקוריות, אכפתיות ורגישות. אנו מאמינים בהן ואוהבים אותן והתוכניות 
בתחומים  ולפריחה  לצמיחה  פורייה  קרקע  מהוות  להן,  המוצעות  הרבות  החינוכיות 

השונים, וב“ה האולפנא היא גן פורח ומיוחד. 

באולפנא תוכניות מיוחדות רבות: תושב“ע מוגבר * חצי פנימיה * סליחות * קליטת עליה 
* בית מדרש לאמונה * הסטוריה מוגבר * מישמר * הלכה יומית * מיזם שגרירות * סדר 
ערב * סיורים לימודיים * שבתות חובה * שבתות זכות * סמנריון החברה הישראלית 
* ערב אבות ובנות * חדר מבחנים * תנ“ך מוגבר * מסע מעפר קומי * מרכז למידה * 
שבת חרדים * מדרשת עיינות יב‘ * “אחותי“ * מגמת פיזיקה/מוזיקה/ביולוגיה/אומנות/ 
פסיכולוגיה/ארץ ישראל/ קולנוע/עיצוב גרפי וסוציולוגיה * ערב יוצרות * סמנריון נשים 
* שבוע אדר * דרך הזכרון * מפגש גשר * חוג חובבות תנ“ך/קרמיקה /כדורסל/כתיבה 
עם  * שבת  בנימין“  “לב  מועדונית   * הגדלה  ימי   * מגמות  ערב   * יוצרת/דרמה/מחול 

ישראל * חברותות * חדרים מאמצים * ערב תנ“ך * סמנריון אמונה * ועוד ועוד... 

שפה  כאן  נוצרה  יודעים.  אנחנו  מבחוץ,  למביטים  ברורות  תמיד  לא  האלה  הכותרות 
אחרת ומיוחדת וכדי להבינה את מוזמנת להיות עימנו. לקחת חלק בדבר הגדול הזה. 

ציפיות מהבנות 
לאיזו בת כדאי להגיע אלינו? בת הרוצה באמת להתקדם בעבודת ה‘- לחפש את דרכה 
בהתקרבות אליו. בת המוכנה להשקיע בלימודים ולהיות חלק מפעילות חברתית ענפה. 
בת השואפת לצעוד בשבילי חסד ונתינה, לתת מעצמה למען החברה באולפנא ובעם 
ישראל. בת המאמינה בעצמה ויכולה לקחת אחריות –תצליח ותשתלב אצלנו נהדר. בת 

שלא רוצה משהו מאלה-חבל...

הישגים
המסע  את  רואים  אנו  יב‘.  בסוף  השמיניסטיות  את  לראות  שנה  מדי  מתפעלים  אנו 
העמוק והמשמעותי שהן עברו. את ההתקדמות הרוחנית, את ההצלחות הלימודיות ואת 
החיבורים החברתיים בין מגוון הבנות. אנו רואים בנות החדורות בשליחות אמיתית למען 
העם, התורה והארץ ועם כל אלה הן יוצאות לשנות השירות. לאלה אנו מגיעים מתוך 

הרבה אהבה ואמון של הצוות המסור של האולפנא. 

ועוד משהו חשוב...
ולהשכיל,  להבין  בינה  בליבנו  תן  הרחמן,  האב  לאבינו,  יומיומית  תפילה  נושאים  אנו 

לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה.

בעזרת ה‘, בעזרת הצוות, ההורים והבנות, עשינו והצלחנו, נעשה ונצליח-באהבה.

אולפנת עופרה 
בית חינוך אזורי

ראש האולפנה: אביה ששר
www.ulpanatofra.org.il

אולפנת
עפרה


