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תכניות הלימודים:
באולפנא חמישה ימי לימוד; ארבעה ימים ארוכים ויום אחד קצר. 

יום הלימודים כולל שיעורים בתחומי הדעת השונים ופעילויות חינוך, חברה והעשרה.

לימודי התנ״ך והתשב״ע נלמדים ברמה של 5 יח״ל.

לימודי מתמטיקה ואנגלית נלמדים בקבוצות קטנות ברמות לימוד שונות (3-5 יח״ל).

באולפנא מגמות הלימוד מתמקדות בתחומי המדעים ואומנויות: ביולוגיה, פיסיקה, תיאטרון ואמנות.– כולן 

נלמדות ברמה של 5 יח״ל.

תכניות החינוך והחברה:
כ- 3 שבתות אולפנה בשנה.

סמינריון שכבתי לכל אחת מהכיתות 

לימודי בית מדרש– להעמקת ההזדהות והחיבור לחיי תורה ואמונה.

חוגי העשרה: מחול, איפור, קרמיקה, כדורסל, הרכב מוזיקלי, אמנות לחימה ועוד. 

פעילות מדריכה שבועית. 

סיורים לימודיים.

טיולים וגיחות גיבוש.

מרצים אורחים

מבצעים שכבתיים ועוד

התפיסה החינוכית והחזון
חזוננו יונק מחלומו של יעקב הרואה ״סולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה״. חלום זה מציב את האתגר החינוכי שלנו: 

לחבר שמים וארץ; לזכור, לשמור ולחזק את הקשר בינינו ובין בוראנו ולהשכין שכינתו בתוכנו. החלום מזמין אותנו לחתור 

להתעלות ולהתקדש מתוך חיבור עמוק ומלא לחיי המעשה, ונוטע בנו את השאיפה להמשיך ולחלום חלומות גדולים ולהפוך 

אותם למציאות.

למי מיועדת האולפנה?
לבנות הרוצות ליטול חלק פעיל בשותפות בקהילה חינוכית, תוססת ויצירתית. 

לבנות החותרות לעליה בקודש, להרחבת הדעת ולפיתוח סקרנות אינטלקטואלית וכישורי למידה.

לבנות המעוניינות בחיי חברה עשירים ומלאי עניין בד בבד עם חיזוק הקשר עם המשפחה והבית.

למה אולפנת תאיר?
כי תאיר היא אולפנה קטנה ומשפחתית, המעניקה יחס אישי וקשר חם בין כל באיה. 

כי אולפנת תאיר מושתת על שותפות ואחריות של התלמידות והצוות ליצירת ההוויה החינוכית, הלימודית והחברתית. 

כי אולפנת תאירמחנכת לחתירה למצוינות, תוך מיצוי הפוטנציאל האישי של כל אחת ואחת, ברבדים שונים. 

כי אולפנת תאיר מפתחת יכולת חשיבה מסדר גבוה ומטפחת את היצירתיות.

כי אולפנת תאיר חותרת ליצירת חיבור משמעותי בין ׳החומר הנלמד׳ לבין עולמה האישי של התלמידה במחשבה, בחוויה 

ובמעשה. כי אולפנת תאיר היא האולפנא היחידה באזור המקיימת מערכת לימודים עשירה ופעילות תורנית וחברתית 

מגוונת ללא תנאי פנימייה.


