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תשפ“א

22/11/22

אפק ,בוסתן הגליל ,געתון ,יחיעם ,יסעור ,כפר מסריק ,נס עמים ,סער ,עברון ,עין המפרץ ,שמרת

לקהילת אופק שלום,

עם בוא ימי החורף אנו חווים מעברים משקט לסערה חורפית,
בברכה נקדם את הגשם ונמצא מקום להיות בבית חם ...באופק
הפכה השגרה לחוסר שגרה ואנו לומדים גמישות ,הכלה ותפקוד
באי וודאות.

מבט לאופק
בתקופת הקורונה
ולמידה מרחוק

כפי שנראה הקורונה תלווה אותנו לאורך שנה זו וכך גם
הלמידה ללמוד מחדש .בתקופה זו אנו המורים מנסים
להמציא את עצמנו מחדש ,להגדיר מטרות חדשות,
ללמוד להיות גם כאשר אנו רחוקים ,לדאוג ליצור קשר
כשלא רואים ולחגוג הצלחות מדברים פשוטים.
האופן שבו אין קשר בין הצהרות הממשלה למציאות
בשטח מקשה עלינו לתווך לקהילה את המשמעות של
חזרה ללימודים כאשר עדיין אין מתווה ,ההנחיות
מרובות וסותרות ואת חלקן אין אפשרות ליישם
במורכבות מערכת השעות הביתספרית.
לצד ההתמודדות עם השינויים והמגבלות ,נעשית
עבודה חינוכית יוצאת דופן תוך שמירה מירבית מפני
הקורונה במגבלות .בכל שכבה מובילים המחנכים והצוות
פעילויות חברתיות וחינוכיות מגוונות.

שיח האדמום...יודעים היכן הוא נמצא
באופק? גלו בדף הבא

הצוות יוצא לפגוש חניכים בישובים ,לשיחות ,הפעלות ,סיורים ,משחקים וסמינרים .כל מה שניתן כדי לצאת
מהזום ,להיפגש פנים אל פנים ,לשוחח ולשמור על החיוניות של הצוות והחניכים ולעשות למידה בכל דרך.
הכנות שיא מתרחשות בשבועות אלו לקראת הנושא המשותף שנבחר השנה לעסוק ב"מחאות" .באופן לא
מתוכנן נבחר נושא רלוונטי ונוכח במציאות העכשווית .את הנושא יעבירו חניכי י"א לשכבות ט' ,י' ,י"א
בישובים .במקביל מכינים בשכבה י"ב סמינר חברה של יומיים.
חניכים מהחטיבה הבוגרת ,הפסיקו בשבוע שחלף את הלימודים בשעה  ,00:11זאת לאות מחאה על שעות
הזום המרובות והקושי להתמודד עם הלמידה מרחוק .החניכים שלחו מכתבים וקיימו שיחות עם הצוותים ועם
ההנהלה .בשיח עלו טיעונים והוצגה מורכבות הסיטואציה והמערכת.
המשך בדף הבא

לאור העובדה שאנו עומדים לפני שינויים נוספים ,הפעילויות המיוחדות שבשבועיים
הקרובים והדאגה לבגרויות החורף ,סוכם לעשות התאמות בכיתות העיוניות ,זאת עד לחזרה
ללמידה באופק בהתאם להנחיות החדשות ולאפשרויות .אנו רואים בשיעורים המתקיימים בזום גם הצלחות
ויצירתיות הבאה לידי ביטוי בתוצרים במקצועות השונים ,לצד ההצלחות מתמודדים גם עם קשיים ,הן של
החניכים והן של המורים .אחד הקשיים הוא במפגש עם מצלמות כבויות וחוסר קשר המבטא את הקושי של
החניכים ללמוד כך .נעשים מאמצים לעסוק בקשר ובהכרות גם בשיעורים המתקיימים בזום.
בשיתוף וועד ההורים נפעל להוביל את החזרה ללמידה באופק
בהדרגה בכוונה להביא את החניכים למירב הימים האפשרי .מיד
לאחר חנוכה יתקיימו שיחות ההורים עם המורים והמחנכות שיתקיימו
השנה בזום .לוחות הזמנים וההרשמה תועבר בשבוע שלפני השיחות.
בברכת בריאות והצלחה בפעילויות השונות שמתוכננות בשבועיים
הקרובים.
זיו שר -מנהל בית חינוך אופק
עדכון מהגן בבית חינוך אופק

כפי שכולנו מרגישים עם בוא הגשמים ,נפרדנו רשמית מהסתיו וקיבלנו
את פני החורף.
סיימנו בזאת את עונת ההשקייה וכעת אנו נהנים ממשקעי הטבע.
הדשאים לרוב רטובים ולכן להימנע מלפגוע ולהרוס אותם
בישיבות על ספות כיסאות עליהם!

עץ החלבלוב

שימו הלב הגן הינו מקום נעים ומסודר והוא של כולנו ,אנשי
האחזקה ,הצוות החינוכי ואתם התלמידים .ועל כולנו לשמור
עליו נקי ומטופח.
זהו זמן מצוין לפתוח את העיניים ולהנות מכל היופי והטוב שיש
לגן שלנו להציע .אתן לכם שלושה צמחים שתשימו אליהם לב!
עם תחילתו של החורף ניתן כבר לראות מספר מופעים של
פריחות .הראשונה היא של שיח האדמום (שתמונתו מופיעה
בשער העלון) ,השוכן בתחנת ההסעה המערבית ,ליד הבוטקה
של אמיר השומר .המתאפיין בפריחה כתומה יפה ומרשימה ולידו שיח
ה -פכיסטכיס )Pachystachys( ..עב שיבולת אדום.

גלימנית אדומה

ברחבי הגן שתולים כמה עצי כליל החורש אשר מתאפיינים
בפריחה סגולה ,למעיזים יש צוף מעט מתקתק אותו אפשר
לטעום .והשלישית והאחרונה להיום הינה תחילת הפריחה של עץ
החלבלוב ,אשר נמצא מאחורי חדר המורים המדשאה לכיוון מגורי
הש"ש ,אשר מאופיינת בפריחה אדומה מדהימה .
עד הפעם הבאה,
בברכה,
אורי פורת גנן בית הספר.
עב שיבולת אדום

נושא משותף באופק -מחאות

עם הגעתנו לכיתה יא ,הגיע גם עיתו של הנושא
המשותף.
והשנה… קבלו את הנושא הנבחר בתופים ובמחולות,
מחאות!
הנושא המשותף מתרחש בכל שנה ,רק שהשנה
במתכונת קצת שונה (עם אורחת שנדחפה).
כן כן ,הקורונה הארורה שרק הקשתה על תכנון השנה
ועל הנושא המשותף בפרט.
לפני כחודש נערכה ישיבת צוות התוכן הראשונה,הגענו
(חלקנו) לראשונה לבית הספר מזה שלושה חודשים,
הצטיידנו בדפים ומסכות והתחלנו בבניית הנושא
המשותף.
עם התחלת הפגישה הגיעה גם האזהרה שהשנה הנושא
המשותף יהיה משימה לא קלה אך גם הזדמנות בתור
שכבה ,להשאיר חותם ולהראות כי גם אם בחוץ יש מגפה ,שכבת השחר העולה תתעלה מעל עצמה
ותפיק את אירוע השנה.
המשימה הראשונה שלנו הייתה לחשוב מה היא בעצם מחאה?! לאחר פעילות ודיון שבא בעקבותיה,
קיבלנו מעט השראה והתחלנו בעבודה.
התחלקנו לקבוצות ,וחשבנו על יחידות ותכנים שעל פיהם נעביר את הפעילויות ביומיים הקרבים.
העבודה בקבוצות עוררה שיח ודיונים שלדעתי ,העשירו כל אחד ואחת מאיתנו בידע חדש ונקודות מבט
נוספות על הנושא.
לאחר העבודה בקבוצות ,איחדנו כוחות והעלנו לדיון משותף את התוצרים שיצאו.
ניתן היה לראות כי כל אדם בחדר תרם את חלקו ,והשמיע את דעותיו.
התגלה בפניי צד חדש בכל אחד מחבריי לקבוצה ,צד סובלני יותר המקבל גם דעות אחרות משלהם.
לאחר שבוע ,התאספנו לפגישה השנייה (והאחרונה) של צוות התוכן.
והפעם ,לקחנו נשימה עמוקה וקפצנו ישירות למים העמוקים .בנינו בזוגות מתודות ופעילויות לכל אחת
מהיחידות ,ולאחר דיונים רבים ושעות ארוכות הרכבנו יומיים מלאים במסרים ובתכנים המועברים דרך
פעילויות משכילות ומעוררות השראה.
ולסיכום ,אסיים עם המלצה!
לאחר שחוויתי ולקחתי חלק בבניית התוכן של אירוע הנושא המשותף ,נחשפתי לתכנים מעניינים
ולצדדים חדשים שלא הכרתי בעבר אצל חבריי לשכבה.

אני יכולה לומר בפה מלא ,שלא היית מוותרת על חוויה זו וכי אני ממליצה לכל הבאים אחרינו לבוא
ולתרום את חלקם בבוא הזמן ,כי אין גאווה גדולה יותר מלהסתכל על תוצר ולדעת כי פיסה ממך
נמצאת בו.
מאי מלכה
שכבת י“א ”-השחר העולה“

אז מה קורה בספריה שלנו?

מתחילת הלימודים ועד היציאה לסגר ,התקיים בספריה פרויקט השאלת ספרי קריאה
וספרי אנגלית לכל חניכי בית הספר.

כמידי שנה ,כיתה ז חינוך מיוחד הגיעה אלינו לספריה,
למפגש היכרות עם הספריה ונהליה .לאחר התכנסות
ודברי פתיחה ,התלמידים עברו בין התחנות השונות (חידון
ספרי גינס ,מצא ספר על מדף הספרים ,תפזורת מילים
וכתב סתרים) ,בהן למדו כיצד לחפש ספר בספריה,
פתרו כתבי חידה ולמדו להשתמש במפתח עניינים.
התלמידים נהנו מאוד מהפעילות ויגיעו מידי שבוע
לפעילות בספריה.

הספריה פתוחה עבורכם
ולהנאתכם במסגרת
הנחיות התו סגול.
אשמח לראותכם!!!
רונית רווח
ספריית אופק

קהילת השקפה באופק

בית חינוך אופק פועלות
השנה שתי קהילות
״השקפה״ -
בחטיבת הנעורים:
מובילות  :גלית אללוף
וקרן עווד
הקהילה שלנו עוסקת
בכיתה ההטרוגנית.
הכוונה לבנות מודל דינמי
שיצמח מתוך השטח
ויותאם באופן מלא להוויה
שלנו בבית החינוך.
הקהילה שלנו מונה 8
מורים ,מתחומי דעת
מגוונים :מתמטיקה,
מדעים ,של"ח ,תנך
ואנגלית .המפגשים
מרתקים מבחינת התכנים
שמביאים חברי הקהילה
והגיוון מוסיף מאוד ופותח
את שיח.
בחטיבה העליונה:
מובילות :שירן פרי ורואן
אלמור
בקהילה שותפים מחנכי
מקצוע המלמדים או בעלי
אוריינטציה לכיתות מב״ר
ואתגר.
קהילת המורים תבונן
בדרכי ההוראה
ותעמיק בעקרונות ה"עין
הטובה" דרך תיאורי
מקרים ויצירת יומן מסע
לחניך.
המורים יעברו תהליך
אישי ויפתחו מודל חינוכי
על פי עקרונות ״העין
הטובה״.

למידה מרחוק ומקרוב/נועה פנחס  -חניכת כיתת י‘2

את ז׳ עברנו את ח׳ שרדנו וט׳ לא היינו
כיתה י הגיעה ואין לנו מושג מה קורה
כן לומדים לא לומדים יש זום אין זום
והתצואה ילדים מבולבלים ללא בגרות .
אחרי שבועיים שאנחנו בכיתה י  ,התחלואה עולה ואנחנו בבתים  .סגר שני כבר מבינים עיינין ורואים לאן זה
הולך להוביל ...לא הולכים להיות מסיבות בזמן הקרוב ....שבוע של סגר חלף לו ואיתו גם היגע החירפון .
יהונתן שטיין מורה לאתגר מודיע שרק כיתות מבר ואתגר חוזרים לבית ספר .אני תלמידת אתגר קוראת את
ההודעה הזאת ומוצאת את עצמי מחייכת כמו מטומטמת מול הטלפון שלי ...
לא מאמינה שסוף כל סוף אני יכולה לראות עוד דברים חוץ מהקיבוץ שלי וסופר רמי לוי...
יום למחורת אני מוצאת את עצמי עם בגדים שהם לא הפיגמה שלי באוטובוס בדרך לבית ספר
אין התרגשות יותר גדולה מזאת

אחרי שבועיים שאני בבית ספר אין יותר אסירת תודה ממני כל כך שמחה שניתנה לי הזכות לבוא לבית ספר
משהו שאם הייתי אומרת לפני שנה כנראה היו סוקלים אותי באבנים אבל היום זה נשמע לנו כל כך נכון
ואמיתי ...
כיום אחרי חודש שאני בבית ספר אני יכולה להגיד שהתגבשנו ככיתה כיאלו עבר שנתיים כל יום חמישי
מזמינים אוכל ושומעים בדיחות של יהונתן אין דבר יותר כיף מזה  ...אבל
יש משהו שיושב עליי כשאני חוזרת לקיבוץ שלי ונפגשת עם חברות שלי
שהם לא בכיתות מבר או אתגר והם לא זכו ללכת לבית ספר  ,הם
תקועות בבית עם הזום והבדידות המתמשכת הזאת ואף אחד לא באמת
יודע מתי זה יגמר אז אמנם אני שמחה אבל חברות שלי לא מרגישות
אותו דבר ...
סמינר הובלה שכבת ט‘ /דין מלכי ט‘2

שמי דין מלכי ,אני לומדת בכיתה ט’ 6וגרה בקיבוץ יחיעם.
בדרך כלל עם ההגעה לכיתה ט באופק מגיע סמינר ההובלה שבדרך
כלל מתרחש בבית הספר אבל בזמני קורונה זה קצת שונה.
לנו ,שכבת לימונים כשכבה שמובילה את חטיבת הביניים באופק היו
יומיים שבהם ציינו את ציינו את הסמינר.
ביום הראשון של הסמינר שהתקיים דרך הזום ראינו שתי הרצאות
מעניינות אחת עם יואל רוזנקיאר  ,והשנייה עם יהונתן טוקר .תוך כדי
היום הזה דיברנו בכיתות עם המחנכות על מנהיגות מהי? איזו מנהיגות
דרושה בזמני קורונה? ואיך נהיים מנהיגים?
ביום השני של סמינר ההובלה נפגשנו בקיבוצים ,הגעתי
עם המון חששות למפגש .שיחקנו יחד משחקים מגבשים
ולאחר מכן התחלקנו לשלוש קבוצות ,כל קבוצה חשבה
על פרויקט שתבצע אותו שכבת ט באותו הקיבוץ.

הקבוצה שלי עבדה על פעילות לשכבות ז’ ו ח’ מיחיעם.
עבדתי יחד בשיתוף פעולה עם חניכים מהשכבה שלא
חשבתי שאצליח לעבוד איתם בשיתוף פעולה שכזה,
הגענו ביחד לרעיונות מעולים שעומדים לצאת לפועל
בקרוב.
לסיכום ,נהניתי מאוד ואני בטוחה שכל החששות שהיו לי
לפני היומיים האלו התפוגגו.
אני מקווה שלפחות את הזכות שהכי נראת לנו מובן מאליו
יאפשרו לכולנו לחזור לבית ספר....

