
-תוכנית מעיינות
שפה של בחירה 

והעמקה



"תורה לשמה"-תוכנית בחירה בקודש
.'עד יא' המיועדת לתלמידות מכיתות ז

שהן בוגרות התוכנית מדריכות את השכבות ' יבבנות 
.האחרות

הוא לתת מקום לכל בת לבנות את  התכניתליבה של 
תורני -עולמה הרוחני

וליצור מפגש חוויתי ואחר שמאפשר לשאול שאלות  
. ולברר סוגיות קיומיות



:התכניתבבסיס 

שיעורי קודש על ידי אנשי צוות או דמויות 2
חיצוניות לבית הספר

'יבמועבר על ידי בנות -פעולת מדריכה
ארוחת ערב

ניגונים
פעילות ערב

(בשנתיים האחרונות ישנה גם לינה בבית הספר)



פעולת מדריכה 
-(יבשמועברת על ידי בנות מכיתה )

יבפעילות לימודית בקודש לפי נושאים שבנות 
בוחרות מנושאים שקרובים לליבן 

( סוגיות באמונה, אקטואליה, מעגל השנה)

את הפעילות הן מכינות בשעה קבועה במערכת 
התכניתביחד עם רכזת 



:בתכניתדגשים 
שיח בלי , רצון, דרישה עצמית, אחריות אישית-בחירה

לימוד לשמה, ציניות

יצירת מרחב חברתי בין שכבתי 

מקום בטוח להיות בו בת שדורשת יותר בקודש בתוך בית 
ספר הטרוגני מאוד

חוויה, ניגונים, ארוחה משותפת-אוירה של שמחה והתעלות



-התכניתפעילויות מיוחדות במסגרת 
שבת תשובה
מסיבת חנוכה

כסליויט
סדר טו בשבט

פתוח לכל נשות היישוב-לימוד ליל שבועות
שבת מעיינות
מסיבת פורים
מסיבת סיום  



-אתגרים
חלק מהבנות לא מצליחות להחזיק  -מחויבות

בתכניתמעמד ברצף 
יבסוף שנה מאתגר את בנות -צוות המדריכות

מול לוח הבגרויות והמתכונות
בנות מעיינות הולכות  -עייפות ביום שאחרי

לישון מאוחר ומטבע הדברים עייפות ביום  
.שאחריו



כתבה תלמידה מכיתה יא את הדברים  -ט"בתשעמתוך חוברת סיום שנה מעיינות 

:הבאים

למעיינות  . הבנו שיהיה קשה ושריינו את ימי ראשון, בתחילת שנה הסתכלנו על לוח המבחנים

.יש מעמד אחר

אבל גם כי יש משהו קסום , וכי האווירה והסדנאות, גם כי השיעורים. כל עוד אפשר נשארים

יש לו כללים  בכאילולשחק , וכדאי וכיף אז רוצים, אם רוצים, שאפשר, וקוסם בחלל זמן הזה

אבל עכשיו מעיינות והחשיבות היא  , ויש עבודה ויש דוח להגיש, אז יש מבחן מחר. משלו

.אז זה בכלל לא למדידה אחד מול השני, פשוט מסוג שונה, אחרת

לימוד או -ואיפה שמחליטים שהחוקים אחרים אז גם נוצר פתח לדברים לעבוד קצת אחרת

… שיחה עם חברה או מורה או בת מהכיתה שבזמן או מקום אחר זה פשוט לא היה אפשרי
.כ טוב"והם עושים כ

וכשמשחקים מספיק חזק . ונוצרת הזדמנות כל שבוע מחדש לקחת נשימה קצת מעל השגרה

, כי זה לא רק שנגמר, ולא סתם באמת מבאס לגמור יום ולרדת הביתה, אז זה ממש עובד

אלא שגם צריך לרדת הביתה ולחזור לכל מה שהנחנו בצד ולצאת חזרה , והיה טוב מטוב

.החוצה

שיש לה אולי אפילו  -'זמן הזאת שמצליחה לשמור על אותו מעמד מכיתה זהפינתוהכי כיף 

.…ורק כי אנחנו החלטנו שיש לה כזו וזה קצת מה שעושה את הקסם, סוג של קדושה משלה







-רווח משני
נוצרת שפה של קודש ודרישת עומק בבית הספר&

מאפשרת להן  יבלקיחת האחריות של בנות כיתה &

לתת את חותמן ולהשיב למעיינות ולקמה על הטוב  

שקיבלו במהלך השנים

הצורך בתפעול לוגיסטי של התוכנית מרחיב את & 

שפחות חזקות בתוכן  יבמעגל השותפות גם לבנות 

ועדיין רוצות לקחת חלק בהובלה ובאחריות על  

התכנית



חלומות לעתיד

הגדלת מספר המשתתפות. 1
הכנסה של משבצות בחירה נוספות במהלך השבוע. 2
יצירת קבוצה מחויבת לאורך כל השנה. 3
יכולת לייצר מקום למגוון סגנונות שדורשים יותר בקודש.4
עשייה החוצה מתוך הכוחות שמתגלים במעיינות. 5


