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אולפנת תאיר היא אולפנא משפחתית חמה 
ללא פנימייה. יש משהו מאוד יפה בפשטות 

ובצניעות של אולפנת תאיר, זה מאוד חשוב 
ותורם לבניית האישיות של הבנות.

שרי לרנר



גדול  חזון  איתה  המביאה  נבו,  אביגיל  עומדת  האולפנה  בראש 
וניסיון חינוכי של יותר מ-30 שנה.

חזוננו יונק מחלומו של יעקב הרואה "סולם המוצב ארצה וראשו 
מגיע השמימה". חלום זה מציב את האתגר החינוכי שלנו: לחבר 
בוראנו  ובין  בינינו  ולחזק את הקשר  לזכור, לשמור  וארץ;  שמים 
להתעלות  לחתור  אותנו  מזמין  החלום  בתוכנו.  שכינתו  ולהשכין 
ולהתקדש מתוך חיבור עמוק ומלא לחיי המעשה, ונוטע בנו את 
השאיפה להמשיך ולחלום חלומות גדולים ולהפוך אותם למציאות.

הרצון  את  לעורר  היא  החינוכית,  בעבודתנו  הראשונית  המשימה 
הפנימי לחיות חיים משמעותיים מתוך לקיחת אחריות ומחויבות 

אישית  של כל אחת על חייה.
האטמוספרה הנדרשת לשם כך היא סביבה של אמון ואהבה, סביבה 
אינטימית המאפשרת לבנות קשר אישי עמוק, בין מורות ותלמידות, 
ובין התלמידות לבין חברותיהן. סביבה המאפשרת ראיית כל אחת 
סביבה  האישיים.  לצרכיה  התייחסות  תוך  פרטי  באופן  מהבנות 
המאפשרת שיח פתוח וכן. סביבה שיש לה מסגרת וגבולות ברורים 
אך עיקר העיסוק אינו מתמקד בגבולות אלא במה שמתהווה בתוך 
המרחב שהגבולות יצרו, מרחב שיש בו אורך רוח והבנה שמדובר 
בתהליך הכולל עליות וירידות, הצלחות וכישלונות,  ושהכל מהווה 

הזדמנות לצמיחה והתפתחות.

אביגיל נבו, 
ראש אולפנת תאיר
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מעלים בקודש
אולפנת תאיר מטפחת בנות השואפות להתקדמות מתמדת 

בעבודת ה' מתוך אהבת תורה ויראת שמים. 
בתאיר מחנכים לבניית השקפת עולם תורנית עמוקה ומבוססת 

ולמחויבות הלכתית.



מעמיקים בלימוד
תאיר פועלת לקידום התלמידות ולפיתוח יכולותיהן האישיות 
באופן המיטבי. תאיר מטפחת בנות בעלות מוטיבציה פנימית 

ללמידה והרחבת הדעת, המגיעות להישגים גבוהים. תאיר מזמנת 
למידה מתוך מעורבות פעילה והצבת סטנדרטים גבוהים בתחומי 

החשיבה והיצירה.



מעשירים את החוויה
תאיר היא אולפנה קטנה ומשפחתית, המעניקה יחס אישי וקשר 
חם בין כל באיה. האולפנה מפתחת שיח חינוכי המבוסס על קשב 

ואמון, תוך הכרה בשונות.
אולפנת תאיר מושתתת על אחריות ושותפות של התלמידות 

והצוות ליצירת ההוויה החינוכית, הלימודית והחברתית. 



שרי לרנר, אמא של אוריה, בית אל:
 אני רוצה שהבת שלי תהיה כל ערב בבית, 

שתחווה את המשפחה.
 למה להוציא אותה מהבית בגיל כה צעיר?

אסנת ליכטנפלד, אמא של נועם, שירה והלל: 
שמחים בבחירה של שלושת בנותינו ללמוד 

באולפנת תאיר. מרגישים את הליווי הצמוד של 
הצוות החינוכי לאורך כל הדרך! תורה, שמחה 

והצלחה לימודית, פה קרוב ליד הבית...

הדר מור, בוגרת תאיר
באולפנה נפתחו לי ההזדמנויות ללמוד על הזהות 

האמונית שלי ועל הדרך של הציונות הדתית שבה 
אנו חיים. אני מרגישה שאני יוצאת יותר מוכנה לחיים 

בזכות החינוך באולפנה להשקעה, התמדה, אחריות

קולה של אמא
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אולפנת תאיר 
•  צוות מסור המלווה באהבה את המסע הפנימי של כל תלמידה

   למיצוי כוחותיה וצמיחתה.
•  100% זכאות לבגרות.

•  לימודי התנ"ך והתשב"ע נלמדים ברמה של 5 יח"ל.
• לימודי מתמטיקה ואנגלית נלמדים בקבוצות קטנות ברמות לימוד שונות )3-5 יח"ל(.

• באולפנה מגמות הלימוד מגוונות: ביולוגיה, פיסיקה, פסיכולוגיה, תיאטרון ואמנות – 
  כולן נלמדות ברמה של 5 יח"ל.

• מחוייבות אישית והתנדבות בקהילה.
• 3 שבתות אולפנה בשנה.

• סמינריון שכבתי.
• לימודי בית מדרש –להעמקת ההזדהות והחיבור לחיי תורה ואמונה.

• סיורים לימודיים, טיולים וגיחות גיבוש.
• מרצים אורחים.

למי מיועדת אולפנת תאיר?
• 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.



טלפון: 02-9709765 | פקס: 02-6484492
רחוב האולפנה 1 ת.ד. 540 בית אל. 9063100

דוא"ל: utairbl@gmail.com | פייסבוק – אולפנת תאיר

 ulp-tair.tik-tak.net – אתר

למה אולפנת תאיר?
• כי אולפנת תאיר היא אולפנה קטנה ומשפחתית, 

המעניקה יחס אישי וקשר חם בין כל באיה. 

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

• כי אולפנת תאיר מחנכת 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.


