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"חורב" א לאולפנת  בכניסה  ין 
הממוקמת  לבנות,  ירושלים 
בשכונת בית וגן הדתית, שום 
סימן להיותה מרכז לחינוך מדעי 
700 תלמידות )מכיתה ו' ועד י"ב(  המכשיר 
לעתיד של מהנדסות, טכנאיות או מדעניות. 
את  מעורר  הארוכות  בחצאיות  הבנות  זרם 
השאלה מה לאולפנה דתית ולחידושי המדע 

והטכנולוגיה. אבל לנכנסים ל"מרכז המדעים 
והאומנויות" החדש של האולפנה מצפה מחזה 
מייצרות  כאן  התלמידות  סטיגמות:  שובר 
מערכות אלקטרוניות חדשניות או עובדות 
על מחקרים וניסויים בביוטכנולוגיה ומצפות 
להיות  בדרך  גבוהים  לימודים  של  לעתיד 

מהנדסות, טכנאיות או מדעניות. 
והטכנולוגיות  המדעיות  המגמות  על 
באולפנה מנצח צוות מורים מומחה למקצועות 
מתייחס  הצוות  והטכנולוגיים.  המדעיים 

לשילוב בין תורה למדע בטבעיות מוחלטת 
ההישגים  על  מקצועית  בגאווה  המשולבת 
שהבנות כאן מגיעות אליהם. רפאל אסולין, 
מורה ותיק לאלקטרוניקה ומחשבים, מלמד 
גם בנים בבתי ספר אחרים – אבל האולפנה 
היא מקור גאווה ייחודי בשבילו. "המוטו שלנו 
הוא להצעיד את הבנות בעולם הטכנולוגיה 
גבוהה  לרמה  להגיע  יכולות  שהן  ולהראות 
בכלל,  מהבנים.  פחות  לא  האלו  בתחומים 
כאן אני רואה שההישגים שלהן גבוהים משל 

כאן צומחות 
מדעניות העתיד
התלמידות באולפנת "חורב" לּבנות בירושלים מייצרות מערכות אלקטרוניות 

חדשניות, עובדות על מחקרים וניסויים בביוטכנולוגיה ומתכוננות 
ללימודים גבוהים, בדרכן להיות מהנדסות, טכנאיות או מדעניות

צילומים: רפי קוץהמורה תמר נתן בשיעור. "זו מעבדה משוכללת מאוד עם ציוד יקר המאפשר לכולן לעבוד בלי לבזבז זמן" 
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הבנים שאני מלמד בבתי ספר אחרים", הוא 
אומר בסיפוק, ומוסיף כי "בנות מטבען יותר 

רציניות". 
לגאווה זו שותפה גם עדנה פרידמן, רכזת 
"יותר  האולפנה:  בוגרת  ובעצמה  המדעים 
משבעים אחוז מהבנות שלנו בוחרות במגמה 
טכנולוגית או מדעית, זה אחוז גבוה גם ברמה 

בינלאומית". 
איך אתם מסבירים את העניין וההצלחה 

של תלמידות האולפנה בתחומים אלה?
שאנחנו  להוראה  מתחבר  "זה  פרידמן: 
מקנים להן בחטיבת הביניים. אנחנו מקפידים 
כבר אז ללמד על פי הדיסציפלינות ולתת להן 
את שעות המדעים בצורה מאוד יסודית, עם 
מורים מומחים בתחום, כך שלחטיבה העליונה 
הן מגיעות מוכנות. אנחנו כאן בגישה ברורה 
ואנחנו  ללמוד  כדי  הספר  לבית  שבאים 
כאן  שאין  אומר  לא  זה  מצוינות.  מעודדים 
בעיות משמעת ועניינים עם טלפונים ניידים 
על  משתלט  לא  זה  אבל  מקום,  בכל  כמו 
האווירה הלימודית. הלימודים במגמות אלה 
קשים וברמה גבוהה – במגמת האלקטרוניקה 
13 ל־15 יחידות לימוד,  הבנות לומדות בין 
ניגשות  ורובן  יחידות  בביוטכנולוגיה עשר 

לחמש יחידות במתמטיקה".
של  היא  הרמה  "באלקטרוניקה  אסולין: 
הנדסאים ומעלה. ההצלחה לא מובנת מאליה, 
אנחנו משקיעים כאן המון שעות ותשומת לב 
אישית לבנות. במגמות האלה במיוחד נבנה 

קשר אישי בין המורים לתלמידות".
מה בנוגע לרתיעה של בנות מתחומים 

כמו אלקטרוניקה וביוטכנולוגיה?
פרידמן: "מחקרים מראים שכשמלמדים 

המחסומים  על  מתגברות  הן  בנות  רק 
רואה  אני  ריאליים.  ממקצועות  והחששות 
באלקטרוניקה מפלט נפלא לחיזוק הביטחון 
מקום  לתת  אפשר  הזאת  במגמה   העצמי. 
למי  וגם  מצטיינות  לתלמידות  גם 

שמתקשות". 
מורה  וכיום  האולפנה  בוגרת  נתן,  תמר 
לביוטכנולוגיה: "אני חושבת שהבנות נהנות 
וביוטכנולוגיה  אלקטרוניקה  מהלימודים. 
שלומדות  והבנות  יישומיים,  מקצועות  הם 
המותאמת  פרקטית  חשיבה  רוכשות  אתנו 

כיום. הלימודים  והמחקר  לעולם התעשייה 
רבות  להמשך.  אדירה  קפיצה  גם  הם  האלו 
מהן ממשיכות ללמוד באוניברסיטה, בטכניון 
או במכון טל – בית ספר גבוה לטכנולוגיה 
הלימודים  לנשים. רמת  המיועד  בירושלים 
להשתלב  להן  מאפשרת  שלנו  הגבוהה 
בקלות יחסית בלימודים גבוהים. אני למשל 
קיבלתי פטור מחלק מהקורסים לתואר ראשון 
באוניברסיטה העברית בזכות הלימודים שלי 

באולפנה".
בין  לא מתעוררות שאלות על הסתירה 

עולם ההלכה לעולם המדע?
מעלות,  שהבנות  שאלות  "יש  פרידמן: 
גם  לנו  יש  הדילמות.  על  מדברים  ואנחנו 
מגמה של רפואה והלכה שבה השאלות האלו 

מקבלות ביטוי ברור".
לכל  הלכתיות  תשובות  "יש  אסולין: 
השאלות. המורים פה מהווים דוגמה אישית 
המעשה  לעולם  הדת  עולם  בין  לשילוב 

ולחשיבות של לימודים גבוהים". 

שיעור אלקטרוניקה לכיתות י'א וי"ב. על 
השולחנות ארגזים עם כלי עבודה – מלחם, 
בעבודה.  הבנות שקועות  וצבת.  ברזל  חוטי 
ואין  הטבעי  במקומן  נמצאות  הן  מבחינתן 
שום סתירה בין היותן "בנות אולפנה" לבין 
המקצוע "הגברי" שהן לומדות כאן. לשאלתי 
המורה  נעימה,  האווירה  שכיף,  עונות  הן 
הזאת  שהעשייה  מרגישות  הן  ובכלל  עוזר 
היא חלק מ"החיים הטכנולוגיים שלנו, שיש 
בהם מחשבים וטלפונים חכמים". גם ההורים 

מרוצים ותומכים. 
שירן, תלמידת י"ב, בונה מערכת אזעקה 
ייגע  ברגע שהגנב  במוזיאון.  גֵנבות  לגילוי 
ועל מסך  באחד המוצגים האזעקה תצפצף, 
התצוגה יופיע מיקום המוצג. חברתה מוריה 
יכול  בונה מד מהירות אלקטרוני שהשוטר 
נהג  כאשר  יצפצף  המכשיר  בכיסו.  לשאת 
יציג  ואף  המותרת,  המהירות  את  יעבור 
להשקיע  צריכות  "אנחנו  הרכב.  מספר  את 
רואות  גם  הן אומרות, "אבל אנחנו  הרבה", 

את התוצאות".
במעבדת הביוטכנולוגיה עובדים בזוגות, 
וגם כאן שוררת אווירת לימודים רצינית אך 
"זו מעבדה משוכללת מאוד עם  ללא לחץ. 
ציוד יקר המאפשר לכולן לעבוד בלי לבזבז 
בודקות את  "הבנות כאן  נתן,  זמן", אומרת 
התאוריות שלמדנו בכיתה. אחד הפרויקטים 
שלהן הוא לייצר מוצר ביוטכנולוגי בעצמן. 
ומגיעות  לבד  התהליך  כל  את  עוברות  הן 

לתוצאות מעשיות". 
ל  ו מ ת  ו ק ו ס ע ת  ל י י א ו ה  נ ח
בסבלנות  לי  ומסבירות  הספקטרופוטומטר, 
כי המכשיר הזה מודד בליעת אור וכי הניסוי 
שלהן בודק את מה שלמדו על מבנה האנזימים. 
על שאלותיי הן עונות כי החומר מעניין ולא 
קשה, שעות הלימוד ארוכות, אבל הן למדו 
להסתדר עם זה, המורה מעולה, וכן, אין להן 
  ספק שהן ירצו בעתיד לעסוק במדע. 

רפאל אסולין, מורה ותיק 
לאלקטרוניקה ומחשבים: 

"המוטו שלנו הוא להצעיד 
את הבנות בעולם 

הטכנולוגיה ולהראות 
שהן יכולות להגיע לרמה 

גבוהה בתחומים האלו 
לא פחות מהבנים"

רפאל אסולין בשיעור. "במגמות האלה במיוחד 
נבנה קשר אישי בין המורים לתלמידות"

עדנה פרידמן: "אני רואה באלקטרוניקה 
מפלט נפלא לחיזוק הביטחון העצמי"


