
AKIVA ULPANA
J esus Argiñarena

Aurreko lanetan irakurri ahal izan
duzuenez, Ulpan hitzak ikastegia adie
razi nahi du; hortik «irrati ulpana»,
TV ulpana eta abar ... Dena den, Ulpan
hitza hebraiera irakasten deneko ikas
tetxe eta lekuei lotua doa batipat,
Ulpanak «agentzia judaikoaren» ardu
rapean jaio ·eta indartu ziren, eta he
braiera irakasteko, hain zuzen. Israelgo
Ulpan gehienak, guztiak ez esatearren,
agentzia judaikoaren ardurapean aur
kitzen dira, nahiz eta ardura pedagogi
koa Gobernuko Kultura Sailarena
izan.
Eta zer dugu Akiva Ulpana? Xabier

Kintana eta batipat Imano! Berriatua
ren (G. B.) bidez, egun euskaldun ba
tek baino gehiagok ezagutzen dugun
ikastegi berezi bat dugu Akiva Ulpana,
Ez da Israelgo edozein Ulpan. Le
henik, ez da agentzia judaikoaren bidez
sortutakoa. Historia haundiko Shula
mit Katznelson andereak sortutakoa
da; eta ez da hebraiera-ikastegi soila,
benetako Ulpana baino. Akiva Ulpa
neko zuzendaritzak, eta Shularnit an
dereak bereziki nahi duenez, hebraiera
ez ezik arabea, Israelgo historia, Biblia
eta juduei buruzko beste edozein kul
tur arlo lantzeko topaleku izan behar
du Akiva Ulpanak. Hemendik sortu
zitzaizkion Akiva ·Ulpanari Israelgo
Gobernuarekiko lehen eragozpenak.

Ez zuen inolako diru-laguntzarik jaso
tzen. Lehen sorreran, ateak itxi beha
rrean aurkitu zen Akiva Ulpana, baina
ez zuten etsi eta gaurregun Gobernua
ren diru-laguntza jasotzen dute. Go
bernuak onartu zuen programa eta,
ondorioz, Akiva Ulpaneko ikasleek di
ru-laguntzak edo bekak jasotzen di
tuzte, Gaurregun, Akiva Ulpanarena
da ardura administratiboa eta Gober
nuarena ardura pedagogikoa. Gutxi
edo asko, agentzia judaikoaren eskue
tan aurkitzen diren gainerantzeko Ul
panetan bezala.
Akiva Ulpanaren garapenak izan di

tu une onak, eta azken urte hauetan
ahalegin handiak egin beharrean aurki
tzen da urte osoan ikaslez hornituta
egoteko. Akivara etorkin berriak hur
bildu ohi dira, mundu zabaleko etorki
nak, baina hauen eskasia sentitzen ha
siak dira Israelen eta Akiva Ulpanean
beste inon baino areago. Azken urte
hauetan lortu duen izen onari esker,
ate asko ireki zaizkio Akivari eta,
agian, hortxe legoke Akivaren geroa,
hau da, etorkin berrien eskasia ikusi
rik, Gobernuko funtzionariei, palesti
nar eta drusoei bere zerbitzuak eskain
tzean.
Hala. ere, Akiva Ulpana erakunde

autonomoa da eta behin baino gehia
gotan Gobernuaren ordezkotza bete
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du, batipat Israelgo Gobernuarekin ha
rreman diplomatikorik ez duten he
rrialdeetatik joan nahi zuten irakasle
eta ikasleekin. Esate baterako, l979ko
udaran Euskaditik joan ziren 50 irakas
leekiko harremanak Akiva Ulpanak gi
datu zituen.
Akiva Ulpanak, ikaslerik izango ba

du, berak eman behar du bere burua
ren berri. Hori dela eta, gogor ahale
gintzen da komunikabideak erabiltzen:
irratia, TV, egunkariak eta abar.

Akiva Ulpaneko zuzendaria Shula
mit Katznelson den arren, zuzendari
tza-batzorde bat daga gidaritzan. Gau
rregun eta azpiegiturari dagokionez,
gero eta erakunde komertzialagoa dela
esan genezake, hain zuzen, egoerak ho
rretara eraman duelako.

Akiva Ulpana eta hizkuntza

Akiva Ulpanak Babel dorrea dirudi:
ikasgela berean arabea, errusoa, ingele
sa, alemana, polakoa, frantsesa eta eus
kalduna ikus ditzakezu. Kaiola berean
sarturik daude denak eta elkarren arte
ko harremanetara behartuak, eta ema
ten zaizun olo bakarra hebraiera da,
nahiz eta bertako jendeak inolako lotu
rarik ez izan elkarren artean. Akiva Ul
panak ongi ezagutzen du egoera hau
eta lehen egunetik hasten zaizu harre
manetarako erraztasunak eskaintzen.
Akiva Ulpanak badu bere filosofia eta
horretan oinarritzen du ikaslearen he
braieratze prozesua. Filosofia edo pen
tsakera horren sakoneko sena azaldu
behar banu, ondorengo puntu hauek
azpimarratuko nituzke:

1. Lurra, Biblia eta hizkuntza
2. Akiva Ulpana emankorra da
3. Hizkuntzen, ideien eta pertso

nen arteko zubi da Akiva.

l. Lurra, Biblia eta hizkuntza
Akiva Ulpana ez da hebraieraren ira

kaskuntza soilean geratzen. Hebraiera
ri nolabaiteko eduki bizigarria eman
behar zaio. Benetan ongi ulertzen dute
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hizkuntzaren eta herriaren arteko Íotu
ra: hizkuntza bat ikastea ez dela hiz
kuntzaren komunikagaitasunean tre
batzea bakarrik, baizik eta·hizkuntzak
berekin daraman herriaren historia,
kultura eta ohiturak ere irakatsi behar
direla. Akiva Ulpanak berehala jartzen
du ikaslea lurrarekin harremanetan. Ez
dizu esango egungo Israelen mugak
betirako edo betikoak direnik. Hori
ideologiaren munduari dagokio eta
nork bere pentsakera defenda dezake.
Akiva Ulpanak, eta lurrari dagokionez,
zera azpimarratuko dizu: mende ho
nen hasieran lurralde guzti hau basa
mortua zela eta gaur, astera, oso eman
korra dela. Borondatearen indarrez
lortu dute hori. Ikaslearentzat miresga
rri da benetan eta txundituta geratzen
da. Hango laudare bakoitzak, harri,
nekazari edo herri bakoitzak istorio eta
historia luzeak ditu.
Sarritan etamaten gintuzten inguru

ko moshav eta kibutzetara, hango lu
rren ernankortasuna ikustera. Israelen
bada lur elkorrik, baina jendearen ahal
menak gaindi dezakeen elkortasuna da
hori. Akiva Ulpanaren pentsakeran,
edozer bihurtzen da miresgarri eta
maitagarri.
Biblia, ikasle bakoitzaren erlijioa

errespetatuz, juduen historia da, eta
juduen historia denez, edonork ezagu
tu beharko lukeen zerbait. Hango
gaiak eta festak, hango hitzaldiak eta
goiz~tako hizketaldiak ikaslea Biblia~a
hurbilerazreko beste hambat ahalegm
dira.
Biblia juduen historia den arren, sa

rritan entzun dezakegu, eta aho asko
tatik, azken ehun urte hauetako histo
ria. Lurrarekiko eraman duten borroka
eta kanpoko indarrengandik jasan be
har izan dituzten eraso eta zorigaizto
guztiak lotzen dituzte.
Hebraiera judu guztien komunika

bidea da gaur. Lur elkorra bezain hila,
Bibliaren babesean piztu da. Lurra mi
resgarri, azken ehun urte hauetako his
toria miresgarri, hizkuntza miresgarri.
Ikasle kanpotarra berehala sartzen dute
hebraiera ikastearen ildotik.
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2. Akiva Ulpana emankorra da.
Adibide argigarria erabili ohi dute

honen muina adierazteko. Shulamit
andereak honela esaten zigun: «En
tzun ezazue, Genesaret-eko lakua
emankorra da, ura hartzen duen hei
nean ematen duelako; baina "ltsaso
Hila", deiturak dioen bezala, hila da,
elkorra. Zergatik? Ura hartu baino ez
bait du egiten. Jordan ibaiak damaion
ura beretzat gordetzen du; ondorioz
lehortzen ari da. Akiva Ulpanak Gene
saret-eko lakua du eredutzat, hartu
heinean eman. Mora askotako jendea
inguratzen zaigu eta bakoitzak duena
ematen digu; esker onekoa da ematen
digutena hartu eta guk geurea itzul
tzea».
Akiva Ulpanekoak ez dira hitzetan

geratzen, eta horrela bertako filosofia
ren hirugarren puntuan sartuko gina
teke.

3. Hizkuntzen, ideien eta pertsonen
arteko zubi da Akiva Ulpana.

Gutxi edo asko, Genesaret eta ltsaso
Hilaren arteko Jordan ibaiaren papera
betetzen du Akivak ikasleen eta berrara
hurbiltzen direnen artean. Bai ikasleen
arteko harremanak, bai ikasleen eta Is
raelgo kultur munduko maisuen arteko
harremamak noiznahi izan ditzakezu.
Gu euskaldunokin, Akiva Ulpanak ez
zuen eragozpenik izan Israelgo beste
zenbait arlotako arduradunekin harre
manetan jartzeko, palestinar lurral
deetara eramateko edo bestelako iriz
pidetako pertsonen eztabaidetara era
mateko.
Hitz gutxitan, Akiva Ulpanak he

rriaren errealitatean murgilerazten du
ikaslea, honen hizkuntzarekiko arreta
herriaren ezaguera zuzenak sendo de
zan. Dena den, filosofia honen muina,
eta zutabea Shulamit anderearen aginte
morala dela esan behar da. Shulamit da
Akiva Ulpanaren arima; Akiva Shula
rnit da nolarebait.

Akiva Ulpaneko ikaslegoa.

Lehen aipatu dudanez, Akiva Ulpa-
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na berezia da, berezitasun horien ildo
tik jarraitzeko ahaleginetari ari direlako
batipat. Etorkin berriek osatzen dute
batez ere ikaslegoa. Etorkinen eta Is
raelgo herriaren arteko zubia da Akiva
Ulpana. Baina hasieran aipatu duda
nez, Akiva Ulpanak arabieraren eta
hebraieraren artekaritza egiten du, eta
ondorioz, juduen eta palestinarren ar
teko. zubi izan nahi du. Zubi izan nahi
honetan, Akiva Ulpanak ez du irizpide
politikoez ezer esango, bakoitzaren
pentsakera errespetatu baino. Akiva
Ulpanak judu eta palestinoen arteko
zubi izan nahi horretan, hizkuntza da
tresna. ·
Hizkuntzaren irakaskuntzak bultza

tzen du ·zenbait palestinar Ulpan Aki
vara hebraiera ikastera eta beste hain
bat judu ·arabiera ikastera. Horrelaxe,
eta hizkuntza dela bide, elkartzen ditu
Akiva Ulpanak ikasgela berean judua
eta palestinarra, eta Ulpan berean ara
biera eta hebraiera.
Honelako lana burutzeko ez da aski

Ulpan arrunta; benetako Ulpana behar
da, Akiva Ulpana bezalakoa.

Badirudi eragozpenez josia beharko
lukeela izan hain jende mota ezberdi
nez osaturiko Ulpana. Hasiera-hasie
ratik ekiten diote ikasleek elkarrekiko
ezagutzari. Garrantzi handia du Iakto
re honek Akivarentzat, Ikasleen eza
guera .•sakon batetan oinarritzen ditu
ikasgelatik kanpo eratu ohi dituen
ekintzak. Zeure pekatuak bailiran ai
tortu behar dituzu zeure nortasunaren
bereizgarriak mundu guztiaren au
rrean; bakoitzaren nortasuna eta Is
raelgo egonaldiaren helburuak zein di
ren adierazteari garrantzi handia erna
ten diote. Elkarren ezaguera hori abe
rasgarri dateke Ulpan baten antolaketa
egokirako.
Etorkin berriaren sorterriko juduen

historia eta juduen historia orokorra
egungo egoerari lotzen diote. Ikasleak
badu hebraierarekiko lotura hertsia.
Ikaslea motibatzen saiatzen dira nola
edo hala. Akiva Ulpanean edozein
ikasleren historia miresgarria da. Gau
za bera gertatzen zen gu euskalduno-
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kin. Ohore handikoa zitzaion Akiva
Ulpanari gu bertan egotea. Berehala
egin zizkiguten konparaketak. Bereha
la lotu gintuzten hebraierari eta juduen
historiari. Imano! Berriatuaren itzala
sumatzen zen Akiva Ulpaneko zuzen
daritzan guri zerbait esan behar zitzai
gun bakoitzean. Imano! Berriatua Ben
Yehudarekin konparatzen zuten eta gu
ginen haren lanaren jarraitzaileak.

Elkarren arteko ezagutza honek no
labaiteko lasaitasuna sortzen dio ikas
leari, konfidantza. Egoera honen ingu
ruan eratzen zituzten eskolaz kanpoko
ekintzak: hitzaldiak, sabatak, irteerak,
abestiak eta abar.

Dena den, ongi bereizten zituzten
eskola-orduak eta gainerantzeko ekin
tzak. Eskola-orduetan hebraiera ira
kasten zen eta han ez zegoen irakasleak
ezartzen zuen zeregina baizik. Eskola
orduetan ikasle zinen eta ahalzen guz
tia eman behar zenuen.

Ez nuke aipatzeke utzi nahi, hara
hurbiltzen diren ikasleak adin guztieta
koak direla. Eskola berean 60 urtetako
etorkin berria eta 16 urtetako .gazt{!a
ikus zenitzake.

AKIVA ULPANAREN
KOKALEKUA

Orain artekoan Akivaren sustraietako
pentsamendua eta ikaslearekiko joka
bidea azaltzen saiatu banaiz, ezin utzi
orain aipatu gabe Akivaren kokalekua
eta horrek ikaslearengan duen eragina.
Akivak, eguneroko egitekoa aurrera
eraman ahal izateko eta bere pentsa
mendu eta jokabidera jendea erakar
tzeko, zeregin horri dagokion mailako
azpiegitura eta kokalekua eskatzen du.
Kokalekuari dagokionez, Akiva Ulpa-
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na, Tel Aviv eta Haifaren artean eta
Netanya izeneko hiritik bost kilorne
trotara aurkitzen da, Mediterraneo
itsasoaren ertzean eta Judeako mendi
katea atzekaldean duelarik, Sharon ize
neko lautadan. Israelgo lautadarik
emankorrenetakoa da.
Akiva Ulpana eguneroko bizitzatik

bazterreratua egon arren, hiru izarreta
ko hotel barrutian aurkitzen da. Nabí
zenezakeen oro lor dezakezu metro
gutxiren inguruan. Hotelaren inguruan
daude logelak eta ikasgelak. Hotel ho
netan ez da Akivako ikasleez aparte
jende askorik ibiltzen, non eta astebu
ruetan ez bada behintzat. Aste burue
tan langile asko hurbíldu ohi da; hala
ber Israelgo kultur munduko maisu eta
funtzionariak.
Akiva Ulpanean ez dago luxorik,

baina dena ikasleari lasaitasuna eta ero
sotasuna emateko prestaturik dago.
Mila txoko bakarti lanean iharduteko!
Bigarren hizkuntzen irakaskuntzan
diharduen edonork daki zeinen garran
tzitsua izan ohi den espazioa ikaslearen
lanerako. Alde horretatik, Akiva Ulpa
nak berebiziko aukera eskaintzen du
paregabeko lurralde haietan kokaturik
egotean. Ikasgelak arruntak eta klasi
koak diren arren, denak kanpora begi
ra daude eta ez, hemen sarritan gertatu
ohi denez, pasilo zaratatsuetara, Dena
den, zerikusi handia du antolaketa ho
netan eguneroko eguraldi dizdiratsuak
ere.
Agian, eta kontraesana . dirudien

arren, Akiva Ulpáneko lasaitasunaren
alderdirik kezkagarriena bertako giro
atseginak sortzen duen bakardaderako
joera da. Izan ere, badirudi bakarkako
lanerako gehiago prestatua dagoela tal
de-lanerako baino.

EL ULPAN AKIVA

El Ulpan Akiva es un ulpan especial en Israel.
En él, además de enseñar hebreo, se imparten
clases de árabe, Biblia, historia del pueblo judío y
demás temas culturales.
Aunque tradicionalmente el alumno del Ulpan ·

Akiva ha sido el inmigrante, últimamente la esca-. ·
sez de inmigrantes ha impulsado a abrir nuevas'

vías. Así, funcionarios del gobierno, drusos,
palestinos, etc. forman parte en los cursos del
ulpan.
Todas las actividades del Ulpan Akiva se rea

lizan en base a una filosofía cuyos más profundos
sustratos son:
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1.º La Tierra, la Biblia, la lengua
2.º La productividad
3.º La pretensión de ser puente entre distintos

idiomas, ideas y personas.

Las diferencias (culturales, idiomáticas, etc ...)
e){istentes entre los alumnos 'nunca suponen una
barrera, sino todo lo contrario, ya que son apro-
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vechadas para crear un clima de confianza que ta
cilitará el proceso de aprendizaje.

El medio en el que está situado el Ulpan Akiva
(en un hotel al lado del mar; con lugares abiertos
que resultan m,uy apropiados para el estudio y la
expansiónval ryiismo tiempo; aulas individuales,
etci,.), es otro factor importante que ayuda a lo
grar los objetivos fijados.

L'ULPAN AKIVA

L'Ulpan Akiva est un Ulpan spécial en Israel.
En plus d'y enseigner l'bébreux, des cours d'ara
be, Bibliques, d'histoire du peuple juif et d'autres
sujets culturels sont donnés.

Bien que traditionnellement l'éléoe de l'Ulpan
Akiva ait été l'inmigrant, ces derniers temps leur
nombre étant plus réduit, des nouuelles voies ont
dú étre ouuertes. C'est ainsi que des fonctionnai
res du Gouuernement, des druses, des palestins
etc. assistent au cours de l'Ulpan.

Tout les activités de l'Ulpan Akiva se réalisent
autour d'une philosophie dont les substrats les
plus profonds sont:
1. La terre, la Bible et la langue
2. La productivité

3. •La faréÚntion d'etre le pont e~tre lasdi-verses
tangues, idées et personnes.

Les différences (culturelles, idiomatiques, etc.)
qui existent entre les éléoe« ne supposent jamais
une barriere, au contraire, elles sont utilisées
pour établir un climat de confiance qui facilitera
le processus d'apprentissage.
L'environement ou se trouue l'Ulpan Akiva

(un hotel au bord de la mer; avec des espacesou
verts tres appropriés, en meme temps, pour l'étude
et la détente; des salles individuelles etc.) est un
autre des [acteurs tres.importan: qui contribue a
atteindre les objectifs fixés.

THE AKIVA ULPAN

TheAkivaUlpanis a specialulpanin Israel.The
re, apart from Hebrew, thev teach Arabic, Bible,
the history of Jewish people and other cultural
subjects.
Although traditionalythe students in the Akiva

Ulpanare inmigrants,the lack of inmigrantsthat
has been shown lately has urged to open new
ways. As a result, government officers, Palesti
nianpeopleetc, areenrolledfor the coursesof the
ulpan.
Theactivitiesof this ulpanare basedon a philo

sophy whose main siJbstrataare: 1) the earth,
the Bible, the language; ?l productiv¡ty; 3) the

aspirationto act as a link between difieren\ lan
guages, ideas and people.
The cultural, linguistic and other differences

amongstudents are,neveran obstaclebut, quite
the reversefor they make the most of them by
workinqout anatmosphereof farniliaritvandcon
fidente that·will help the process of learning.
TheAkivaUlpanis placedIna hotel by the seasi

de, surroundedby openspaces,most suitablefor
study and relaxationat the same time. lt is also
providedwith individualclassroomsetc. All this
helps to achieve the settled aims.
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