
כמה מעלות טובות למקום...
מקום של הלכה ואמונה

כשאנו מדברים על הלכה אנו מתכוונים למחויבות ללא תנאי לעולם הפסיקה ההלכתי 
כפי שמובא בספרות התורנית בבחינת “לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ...“

ובוגר  פנימי  בניית עולם  אנו מתכוונים למסע מעמיק של  כשאנו מדברים על אמונה 
המרומם את עולם המושגים, ומטמיע את חיי הקדושה כחלק בלתי נפרד ממחשבתנו, 
רגשתנו ומעשינו בבחינת “וידעת היום והשבות אל לבבך...” דרכה החינוכית של אולפנת 
שירת הים מכוונת להיכרות וחיזוק הקשר המחייב בינינו לבין עולם ההלכה, ובניית זהות 

פנימית המחברת את הבנות חיבור אמיתי וכנה אל ערכי הקודש. 

ואמיתית  כנה  ושמחה  פנימית  עצמה  רוחני,  חוסן  לתלמידותינו  להקנות  מייחלים  אנו 
בקשר עם הקב”ה וקיום מצוותיו. 

מקום של פיתוח האישיות
בשירת הים מאמינים שכל אחת היא יצירה אלוקית מיוחדת

לחזק  ללוות,  אחת,  והחוזק שבכל  הטוב  נקודות  את  לראות  כיעד  לעצמנו  רואים  אנו 
ולהעצים את הביטחון העצמי האמיתי השואב את כוחו מנקודת צלם האלוקים שבי.

“אלוקי נשמה שנתת בי טהורה היא...“ אנו סבורים כי קבלה עצמית ואמונה בחיוניות 
שבי היא מפתח משמעותי מאוד לחיים טובים ומאושרים.

מקום של נתינה
בניגוד לרוחות פוסט מודרניות אשר מציבות את האדם והישגיו במרכז ,דרכה של תורה 
מכוונת אותנו להיות מחוברים ומשמעותיים עבור מעגלים שונים שמסביבנו, משפחה, 

חברה קרובה ועם ישראל בכללותו על כל האתגרים שזימן לנו הקב“ה בדורנו.
בשירת הים אנו מאמינים כי תעצומות הנפש והכישורים האישיים צריכים להיות מכוונים 

לנתינה למעגלים שונים מסביבנו בכל התחומים.

מקום של חברות
וחברות  ידידות  קשרי  בו  שנרקמים  ואוהב  שמח  מקום  היא  משפחה,  היא  האולפנה 

אולפנת בני עקיבא 
שירת הים

בישוב נווה צוף
ראש האולפנה: אביגיל גולדשטיין

בהווי  ומשמחים  בריאים  איכותיים  חיי חברה  על  רב  דגש  יינתן  הים  עמוקים. בשירת 
היומיומי, בלו”ז חברתי עשיר בתוכן וחוויה ובמרקם יחסי אנוש כנה, מכבד ומקרב.

מקום של לימוד
בגרות.  לתעודת  ולימודים  החשיבה  פיתוח  השכלה,  לרכישת  מיועדות  התיכון  שנות 
הקב”ה חנן כל אחת בכישורי למידה שונים במקצועות שונים, בשירת הים יינתן מענה 
מאתגר לתלמידות המוכשרות לכך, החפצות להישגים גבוהים במסלולי למידה מרובי 

יח”ל, ומאידך גיסא יינתן מענה תומך לפי הנדרש.

מקום של יצירה
“דבר שאי אפשר הוא להפסיק את היצירה ממי שנשמתו יוצרת בטבעה“ )אורות הקודש(

אולפנת שירת הים הוקמה בשביל בנות החדורות ברצון עז ליצור במוסיקה ובמחול. אנו 
מאמינים כי התשוקה הזו, להביא לידי ביטוי את מרחבי היצירה הפנימיים על ידי צלילים 

וריקוד מקורה בחלקים גבוהים ואציליים בנפש האדם. 
בשירת הים ימצאו הבנות את המרחב הזה, הם יפגשו צוות מקצועי ומדהים, יקבלו את כל 
הייתכנות הטכנית לנגן ולרקוד וימצאו שפע בלתי נדלה של מקורות תמיכה והשראה ליצירה.

מקום של ייחודיות
שירת הים הינה אולפנה ייחודית המכוונת גבוה מבחינה תורנית, ומקצועית מאוד בתחום 
המוסיקה והמחול התנהלות מגמות אלו הן בתוכן והן בצורה נעשית בליווי צמוד של 
להישגים  להגיע  לתלמידות  לאפשר  מגמה  מתוך  האולפנה  של  תורני-חינוכי  הצוות 

גבוהים בבריאות הנפש ובשמחה.
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