
ראש האולפנה:
רישוב כוכב יעקב

אולפנת כוכב יעקב

הרב אליהו שרביטרב האולפנה:

החזון: 
משפחת האולפנא מחנכת לעבודת ה׳ מתוך שמחה ויראת שמים מתוך מחויבות להלכה, לכבוד 

תלמידי חכמים הנובע מכבוד לתורה.

אנו מחנכים את הבנות למחויבות  לזולת, למשפחה, לעם ולארץ.

השקפת עולמנו יונקת מתורת הרב קוק המדריכה אותנו לצמיחה והעצמת הפרט ומתוך כך מכוונת 

תוכניות יחודיות באולפנא:
מדרשת שיל״ת – תכנית בית מדרש רשות בימי ראשון בערב.  1

בי״ס ערב למתמטיקה – מענה לימודי לכל הרמות המוסיף ומעלה את ההישגים בתחום.  

פיתוח הצד היצירתי : ״אומנויות הבמה״ – תכנית ייחודית לכתות ט׳ י׳, הכוללת לימוד כתיבה יוצרת,   

עיצוב במה, מחול ודרמה. במסגרת התוכנית מועלות כל שנה שתי הצגות ייחודיות ע״י הבנות.

התנדבות בחלוקה לשנתונים:  שכבת ט׳ – תכנית מחויבות אישית. שכבות י׳ וי״א – פרוייקט בגרות   

חברתית. שכבת י״ב – התוכנית ״לאורו נלך״.

מעורבות קהילת ההורים בחינוך הבנות ע״י מפגשים להעצמת ההורות בנושאים נבחרים כגון:   

גבולות פנימיים וחיצוניים, שימוש מבוקר במדיה ועוד.

אולפנא חצי פנימיתית – קיומה של פנימיה חלקית בימי שני ורביעי מאפשרת פעילות חברתית   

וחינוכית ענפה המעשירה את עולמן של בנותינו, בתוכן חוויתי וחברתי. יצוין שהבנות מגיעות 

מישובים שונים, קרובים ורחוקים, והמיזוג בונה קומה באישיות.

באולפנא קשר חם ומשמעותי בין השכבות השונות ובין המורות והתלמידות הממשיך לאחר סיום   

שנות הלימודים.

אלפא – תכנית למצוינות באוניברסיטת אריאל לפיתוח מדעים לבנות שעברו את המיונים.  

מי מתאימה לאולפנא?

בנות תורניות ההולכות בדרכה של תורה (״והצנע לכת עם ה׳ אלוקיך״) השואפות לגדול ולהתפתח 

בעבודת ה׳ ובבניין האישיות. יש להן את הנכונות להשקיע ולעמול בתחום הלימודי ורוצות לעבור 4 

שנים משמעותיות עם עצמן, עם החברה ועם החיבור לאומה.

הישגים:
בשנה האחרונה זכתה האולפנא, זו הפעם השניה, בתגמול דיפרנציאלי ברמה 1 על ההישגים 

הגבוהים בבגרויות ועל תהליכים חינוכיים משמעותיים.

פירוט מגמות ויחידות הלימוד:
באולפנא לומדים תנ״ך, תושב״ע ומחשבת ישראל ברמת 5 יחידות לימוד.

מגמות ריאליות: ביולוגיה וכימיה.  •
מגמות הומניות: מגמת ארץ ישראל, מגמת סוציולוגיה ופסיכולוגיה.  •

מגמות יצירתיות: עיצוב גרפי, תיאטרון ומחול.  •
שפה נוספת למעוניינות: צרפתית.

האולפנא נותנת מענה לבנות 3 4 ו-5 יחידות לימוד באנגלית ומתמטיקה
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