
› 1 ‹

זה הזמן להירשם!

כיתת
הוותיקים

לבית הספרחוזריםבס"ד
בכיף
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אולפנת עפרה ומועצה אזורית בנימין
מתרגשים וגאים להזמינכם להצטרף אלינו 

לשנה שנייה של "כיתת הוותיקים"
גדלנו ואנו פותחים כיתה נוספת

תוכנית לימודים: 

"נשמת המשנה"
יום שני ׀ 9:15-10:00 ׀ פתוח רק לתלמידי מחזור א'

מבט היסטורי, הלכתי, ומחשבתי של עולם המשנה - "לעולם הוי רץ למשנה"
במהלך הקורס נחשף לעולמם של חכמי המשנה.

נביט פנימה לעולם הרוחני המסתתר בין השורות ההלכתיות.
נשתמש בכלים מתחום הלשון, ההיסטוריה והיצירה

נבנה ונארוג מילים ומבנים של עולמות מרתקים. חלק מהנושאים בהם נעסוק:
מנהגים, תקנות והלכות. 	 
מוסר ואתיקה. 	 
אגדה והלכה  ועוד.	 

הקורס יועבר על ידי הרב ניר יהודה
בוגר תואר ראשון ושני במשפטים. מוסמך לרבנות.

מורה שנים רבות למקצועות הרוח והיהדות באולפנה לעפרה
משמש כראש מכינת לפידות אמונה.
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מועדון קריאה וכתיבה יוצרת
יום שני ׀ 10:20-11:05 ׀  פתוח רק לתלמידי מחזור א'

"כל הספרים כולם, בין בקודש בין בחול, וכל הידיעות הבאות לאדם מחוצה לו, אינם 
כי אם עוזרים לעורר את רוחו הפנימי, להוציא לאור על ידם את הגנוז במעמקיו." 

)שמונה קבצים א, תר"ט(
למועדון קריאה וכתיבה מוזמנים אוהבי ספר ואוהבי אדם. הלימוד הוא "חברותא 
משותפת"  סביב שולחן, של חבורה הדנה בדמויות מגוונות ונושאים שונים כדוגמת: 
יחסי הורים וילדים, על ספרים וחיים,  מסעות והתמודדות עם משבר,  אותם נפגוש 

דרך מדרשים, שירים וסיפורים קצרים. 
הגנוז  ואת  רעהו  את  איש  נגלה  חדשים,  עולמות  נגלה  משותף  ודיון  קריאה  דרך 
במעמקינו אנו. ניפגש עם היצירות, נלמד ונתנסה בתרגילי כתיבה יוצרת המתכתבים 

עם הנושאים השונים.

הקורס יועבר ע"י נורית בר יוסף
בוגרת תואר ראשון בספרות ופילוסופיה בבר אילן ותואר שני ב"מורשת ישראל" 

באריאל. מורה לספרות ומחשבת. מד"פית לספרות במכללת הרצוג. מנחה סדנאות 
כתיבה יוצרת  ומנחת השתלמויות בצוות "לב לדעת".
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הסיפורים שלא סיפרו לנו
יום שני ׀ 12:45-13:30 ׀  פתוח רק לתלמידי מחזור א' 

במפגשים נילמד על אירועים ודמויות בשולי ההיסטוריה המוכרת והידועה. 
נשוחח וננסה גם להבין למה הסיפור הזה לא סופר? נעסוק בעיצוב הזיכרון 

ההיסטורי לדורות, ובתפקידנו בהנחלת הזיכרון. מה ההבדל בין זיכרון להיסטוריה?
בין הסיפורים והדמויות שנכיר-

נשים בא"י בתחילת המאה ה-20, מה הייתה תרומתן ליישוב היהודי בארץ?	 

הטמפלרים - למה באו? מה עשו פה? לאן נעלמו?	 

הצנחנית שלא שבה - רק חנה סנש? מי עוד הייתה שם ולא חזרה? 	 

מה הייתה תרומתם של ניצולי השואה בניצחון במלחמת העצמאות? 	 

נתן אלתרמן ו"הטור השביעי" - עיתונות, שירה והיסטוריה.	 

הקורס יועבר ע"י רחל רוטשטיין
בוגרת תואר ראשון ושני בהיסטוריה של עם ישראל, רכזת היסטוריה באולפנת עפרה 

מדריכה מסעות "משואה לתקומה" בארץ ישראל, ומנחת קבוצות על המשפחה 
הרב-דורית כיום.
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נביאי שיבת ציון- חגי זכריה ומלאכי
יום חמישי ׀ 9:00-9:45 ׀ פתוח לתלמידי מחזור א'+ב'

נלמד במחצית הראשונה את שלושת הנביאים האחרונים בתנ"ך, חגי, זכריה ומלאכי- 
הכתוב  הבנת  בעזרת  נבואותיהם  של  ברקע  נעסוק  ציון.  שיבת  תק'  את  המלווים 
ונעזר בפרשנים הקדומים ובני דורנו. נלמד שהשאלות שהטרידו אז מעסיקות אותנו 

במיוחד בתקופתנו.
השעורים יתבססו על לימוד משותף בפשט הכתוב ושאלות הכוונה בדפי העזר עם 

לקט מקורות שילוו את מהלך השעורים. חלק מהנושאים בהם נעסוק:
·  חנוכה – מהתנ"ך- מנין?

·  היחס לארבעת הצומות.
·  נבואות הגויים בזכריה כחלק מהעידוד לעם ישראל.

· מלאכי- סוף הנבואה בתנ"ך! מהם שבעת נושאי ה'דו-שיח' המתנהל עם הנביא, 
  כיצד חלקם 'משוחח' עם אבותינו מחומש בראשית ועוד ועוד.

הקורס יועבר ע"י טפת הלפרין
בוגרת תואר ראשון בחוג לתנ"ך ותושבע"פ  במכללת בית וגן ותואר שני במקרא 

באוניברסיטת הר הצופים. מלמדת זו השנה ה-41 תנ"ך! 
באולפנת עפרה, במכללת אורות, במת"ן רעננה ובמסגרות נוספות של לימוד נשים.
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"תוכנית הקשר הרב דורי"  
יום חמישי ׀ 10:30-12:00 ׀ פתוח לתלמידי מחזור א'+ב'

תכנית הקשר הרב דורי הינה תכנית ערכית-חינוכית הבונה גשר בין דורי ומחזקת 
את מערכת הקשרים בין תלמידות האולפנא לבין הוותיקים  בקהילה ע"י  מפגשים 
מובנים סביב נושאים שונים וע"י תיעוד סיפור חייו האישי / המשפחתי / הקהילתי 

של הוותיק בעזרת שליטתם של הדור הצעיר ביישומי מחשב מתקדמים.
המפגשים מזמנים דיאלוג יצירתי מפרה בו כל צד תורם מיתרונותיו לחיזוק הקשר.

חוויה  הייתה  "העבודה עם מור במשך התוכנית  זאת הוותיקה שרה-  כפי שסיכמה 
מצויינת. עצם החיבור של אשה מבוגרת ותלמידה צעירה שמוכנה ורוצה להתחבר עם 
ההיסטוריה של עמ"י דרך הסיפור שלי, נתנה לי המון כח להמשיך לקוות ולדעת שעם 
המשותפות  והחוויות  ההדדית  הלמידה  והדורות"  המסורת  קשר  בגלל  חי  ישראל 
שורשית  מערכת  נוצרת  בכך  האחר.  הדור  בן  של  יותר  טובה  להבנה  תורמים 
וערכית התורמת תרומה חברתית לקהילה לשימור המורשת היישובית, הקהילתית 

והלאומית של מדינת ישראל.
התכנית כיום מופעלת בשיתוף פעולה של משרד החינוך, המשרד לשיוויון חברתי 

ובית התפוצות.

התוכנית תועבר ע"י אליסה זילברשטיין 
בוגרת תואר ראשון ללימודי א"י אנתרופולוגיה וסוציולוגיה מאוניברסיטת בר –אילן, 

מורת דרך במסגרות שונות.מלמדת היסטוריה וא"י  בחט"ב ובאולפנת עפרה.
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קולנוע וחברה
יום חמישי ׀ 12:00-13:30 ׀  פתוח לתלמידי מחזור א'+ב‘

במפגשים נעסוק בנקודת ההשקה בין קולנוע ותהליכים חברתיים.

נחשף לקולנוע שמשקף חברה, ששואף לשנות את החברה וגם לקולנוע ביקורתי.

הנושאים שבהם נעסוק:

כיצד מאבק בין גזעי או בין עדתי מוצג בקולנוע?	 

השתלטותה של הטכנולוגיה על האדם, תרבות השפע וכדומה.	 

היצירות בהן נצפה: "סיפור הפרברים", "סלאח שבתי", "המופע של טרומן",  	 

       "לאכול בגדול" ועוד...

הקורס יועבר ע"י אתי ליפקין
בוגרת תואר ראשון ושני בחוג לעיתונאות ותקשורת של האוניברסיטה העברית.

רכזת מגמת קולנוע באולפנת עפרה ומרצה לקולנוע במסגרות שונות.
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המפגשים יתקיימו במתחם האולפנא 
בעפרה, ויכללו לימוד ומפגש, העשרה 

וחיבור, טקסים, שיחות, ופעילויות.
התוכנית מיועדת לגברים ולנשים

עלות חודשית ליום לימודים- 100 ₪
עלות חודשית ליומיים לימודים- 140 ₪

תוספת שבועית לארוחות- 20 ₪

מחכים לכם בשמחה. 
לפרטים ׀ אליסה זילברשטיין 

רכזת התוכנית 
elisaya76@gmail.com � 0524239681

8 : 3 0 - 9 : 1 מפגש וקפה של בוקר5

9 : 1 5 - 1 0 : 0 הנשמה שבמשנה / הרב ניר יהודה0

1 0 : 2 0 - 1 1 : 0 מועדון קריאה וכתיבה יוצרת / נורית בר יוסף5

1 1 : 1 0 - 1 1 : 5 "פותחים ת'ראש" / מרצים מתחלפים5

1 2 : 0 0 - 1 2 : 4 הפסקה וארוחת צהריים5

1 2 : 4 5 - 1 3 : 3 הסיפורים ההיסטוריים שלא ספרו לנו... / רחל רוטשטיין0

8 : 3 0 - 9 : 0 מפגש וקפה של בוקר0

9 : 0 0 - 9 : 4 נביאי שיבת ציון / טפת הלפרין5

9 : 4 5 - 1 0 : 3 הפסקה וארוחת בוקר0

1 0 : 3 0 - 1 2 : 0 תוכנית הקשר הרב דורי / אליסה זילברשטיין0

1 2 : 0 0 - 1 3 : 3 קולנוע וחברה / אתי ליפקין  0

מערכת שעות
יום שני- פתוח רק לתלמידי מחזור א' 

יום חמישי- פתוח לתלמידי מחזור א'+ב'
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