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

לקהילת אופק
שלום,
משמח מאוד לחדש
את מסורת השיתוף
בנעשה בבית החינוך
בדפי "מבט לאופק".

מבט לאופק
בתקופת הקורונה
ולמידה מרחוק

אני מקווה שדרכם
נוכל לשתף מתוך
העשייה
שלנו באופק ולחבר
בין החניכים ההורים
הצוות והקהילה.
תקופת הקורונה
מביאה אותנו להכרה
שהחיים השתנו,
זו לא חופשה ולא אפיזודה חולפת .אנו בעיצומו של שינוי עמוק בחיים ובסדר היום של כל אחד מאתנו
הכולל שינוי גם בהרגלים ובאפשרויות.
מאירוע זמני שחשבנו שיהיה קצר ,נכנסנו למציאות חדשה בה המוכר והרגיל הופך לאי וודאות בתחומי החיים
הבסיסיים ,מתרחב פער בין המצופה לבין מה שאפשר.
אנו רואים יותר ויותר בני נוער שהריחוק החברתי והניכור מביאים אותם להתנתק מהמסגרת ,מהלמידה
ומהקשר לקבוצה ולבית החינוך .עם הזמן גדלים הפערים בין אלו שמצליחים להתמודד ולתפקד לבין אלו
שמתקשים ומתרחקים לתוך עצמם.
לצד השמירה מפני הקורונה מתנהל בית החינוך במתכונת של למידה באופק לחניכי החינוך המיוחד ,אתג"ר
ומב"ר ,שאר הכיתות לומדים מרחוק בעזרת הזום .אנו עושים מאמצים רבים של חשיבה ,תכנון ושיתופי
פעולה עם הישובים במטרה לאפשר מפגשים בין הצוות החינוכי לחניכים בישובים.
סמינר הדמוקרטיה השנה ,בשכבה י' ,ובהמשך ציון רצח רבין באופק מתכתב עם המציאות המדאיגה שלנו
במדינה ,אוסיף את הדברים שנכתבו לטקס באופק:
לחניכי אופק ,לאנשי הצוות ,להורים וחברי קהילת בית החינוך ,בכל שנה אני ואחרים חוזרים על דברים לזכרו
של יצחק רבין ,לצד המרחק והזמן מאירוע אשר לרובכם הוא אולי רק עוד אירוע היסטורי שצריך לזכור,
השנה במלאת  52שנה לרצח ובהקשר למציאות המדאיגה שבה אנו נמצאים ,חשוב מתמיד לציין יום זה ,כדי
לזכור וכדי ללמוד.
המשך בדף הבא

אני דואג ודברי יוצאים מדם ליבי ,איני יכול להמשיך מתוך אדישות למה שקורה כאן

בארץ ,בתהליך איטי ומתמשך נפגעות חלקות טובות ויקרות בתוכנו.
בחודשים האחרונים ,בכל שבת אני יוצא מביתי בעצמון ונוסע לבלפור למחות כלפי אבדן דרך הישר של
המנהיגות בישראל ,כדי לקרוא בקול על הסכנה מפני אבדן הדמוקרטיה.
אני רוצה לראות את היופי האפשרי כאן בחברה שלנו בישראל ,אני רוצה לדבר על מנהיגים שמובילים אותנו
בדרך הישר ,לפעול עם נבחרי ציבור שמחליטים על חיינו בהגינות ,אני רוצה שאפשר יהיה לתת אמון איש
ברעהו ,אני בוחר את דרך השלום והקבלה של כל אחד מהחלקים המרכיבים את פסיפס התרבויות המדהים
של החברה שלנו כאן בישראל.
המקור לרצח רבין היה בחוסר הסכמה שהתבטא באלימות ,בחוסר סובלנות ,בחוסר יכולת לקבל את האחר
ודעותיו .לאלימות התייחס רבין בנאומו האחרון דקות לפני שנרצח" :אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה
הישראלית .יש לגנות אותה ,להוקיע אותה ,לבודד אותה ,זו לא דרכה של מדינת ישראל .יש דמוקרטיה,
יכולות להיות מחלוקות ,אך הכרעה תהיה בבחירות דמוקרטיות".
ציון יום זה נחוץ לנו כדי לזכור בכל יום את הסכנה מפני איבוד הדמוקרטיה ,בשביל
שנוכל להרגיש את הדאגה מפני האלימות הפוגעת בכל אחד מאתנו אזרחי המדינה,
למען הסירוב לקבל את שחיתות המידות אשר פוגעת בטוב האפשרי של כולנו ,ובעיקר
למציאת המאחד והטוב בחברה בה שורה גזענות ,פילוג ושיסוי יריבים זה בזה.
רצח רבין אינו מייצג מאבק על עמדות ,זהו מעשה המייצג את אבדן הדרך של יושרה ,אמון ושלום.
למרות מגפת הקורונה ,הריחוק והניכור המתגברים ,לצד אי הוודאות ,אתם חניכי אופק – לא דור אבוד! אל
תפחדו ,השמיעו את דעתכם צאו למחות ולהפגין כדי לקדם את השלום והצדק ,את קבלת האחר ואת שלילת
האלימות ,הגזענות והשחיתות על כל צורותיה.
לפניכם פתוחות אפשרויות הבחירה ועליכם להוביל לעשייה ,לשינוי ,למעורבות ותרומה לחברה טובה יותר,
צודקת ,דמוקרטית וראויה לדורות הבאים.
זיו שר -מנהל בית חינוך אופק
גיוס לצה“ל בזמן הקורונה

ההכנה לצהל בימים אלו מקבלת מימד נוסף בשל הקושי בתקופה
הקורונה ,בהרצאות אותן אני עורך בבית הספר אני מתייחס גם
לקשיים האובייקטיביים המתעוררים בתקופה המוזרה הזו.
המיונים השונים לצד זימונים חדשניים ותהליכי מיון שהמועמדים
לשירות לא מכירים .שאלוני העדפות שמגיעים באינטרנט ולמילוי
שלהם יש חשיבות מכרעת בקבלת זימונים עתידיים.
בהרצאות אני מדבר גם על המוכר יותר כמו משהו שירות משמעותי,
על תהליך הפרידה מהבית והחשיבות לטעמי שביציאה לשנת שירות
( ולא משנה באיזו מסגרת או איך קוראים לה ) על מנת לגדול קצת,
לקחת אחריות ובעיקר להגיע לצבא מוכן יותר" ,בשל" יותר ובעיקר
מודע לתהליכי ההתבגרות שמגיעים בעקבותיהם.
ההכנה לצה"ל מתמקדת בהצלחות לצד למידה כתוצאה מתוצאות לא
רצויות בדרך ,אני אינני רואה משהו ככישלון היות ויש להם הזדמנות
ללמוד ממנו ולהתחזק.

שירן שלם הוא אבא ומחנך ,מאמן
מנטאלי לבני נוער שב  31השנים
האחרונות עוסק בהכנה לצה"ל

התהליכים השונים לצד ההרצאות ,האפשרות ליצור איתי קשר אישי ואף ותהליכי אימון  -קאוצ'ינג
לשוחח מאפשרים לבני הנוער הנגשה למידע ,עזרה בקבלת החלטות
ובעיקר ידיעה לקראת מה הם הולכים בחודשים הקרובים ( בתקווה ללא בקרב בני נוער.
יותר מדי סגרים והשבתות ).

משולחנו של מורה שמלמד בלמידה מרחוק
סיפור קצר מאת אפרים איזנברג

הבוקר מ 0:99 -אני מלמד ברצף בזום.
יש לי שתי הפסקות של חצי שעה אבל באחת מהן אני בישיבת צוות .תסתדרי עם הילדים?
לא היא אומרת ,יש לה ישיבה חשובה שהיא לא יכולה לוותר עליה ב 5::2 -והיא חייבת דווקא את
המחשב בסלון.
בסדר ,אני אלך לחדר אבל שנינו בזום והקליטה בחדר חלשה ,נסתדר .אבל רגע ,מה קורה עם הילד?
המחנכת שלו נחמדה אבל מה היא חושבת לעצמה ,שילד בכיתה א יכול ללמוד בזום כולל שיעורי
אומנות באופן עצמאי? אני לא יכול לעזור לו ,יש לי היום שלוש כיתות על הראש .מתי את מסיימת את
העבודה היום? בואי נראה איך מתארגנים.
בערב יש לי השתלמות בזום מ 59:09-עד  ,55:99הבעיה היא מחר כי ההשתלמות של מחר היא מ00:99 -
עד  00:99ברצף וללא הפסקה .עכשיו אני מבין את התלמידים האומללים שלי שיושבים כל היום מול
המסך ושצריכים להתמודד עם עומס המטלות שאנחנו מפילים עליהם .אחרי שנזכרתי שלא שלחתי את
הקישורים לזום לכיתות ,אני עושה זאת וסורק את המחשב כדי להכין את הקבצים שאני רוצה
לשתף....רגע ,איפה שמתי אותם?
סוף סוף אני יושב מול המסך דרוך לקראת השיעור הראשון .החבר'ה מתחברים לאט לאט ,שום דבר לא
בוער .חדר המתנה ,אישור כניסה לשיעור ,אני מתחיל בהתלהבות ואז מטפטפים עוד חניכים .זה קוטע את
הרצף ,צריך לאשר אותם ,חוזר לשיעור ושוב הבקשה תאשר ל ...היא רוצה להיכנס .אני מגייס את כל
כוחותיי ,את כל המרץ וההתלהבות האפשריים וממשיך בשיעור מול מלבנים שחורים ומעט פנים ,חלקן
מחייכות ,חלקן עייפות (בכל זאת ,שיעור ראשון ,עדיין מוקדם ,השעה רק .)0:99
אני זורק לאוויר שאלה לדיון .שקט ,מנסח את השאלה בצורה אחרת ,דממה .חושב על פרובוקציה קטנה
שתעיר את הדובים מהתרדמת והנה ,.קול אנושי .לבסוף מתפתחת שיחה ,איזה כיף!
רכזת המקצוע המליצה לי להפוך את הלמידה לאינטרקטיבית יותר .יפה! אך איך עושים את זה? יש
מליון אפליקציות -צוות אחד עובד עם  , WISER MEמורה שמתמצאת בתחום עובדת עם  ZEETINGSועם
 ED PUZZLE.איך היא עושה את זה?

שעתיים אתה יכול לשבת על האפליקציה כדי להפיק שיעור מסכן אחד .ועוד מצפים שנכין טפסי בחינה
דיגיטליים מה קרה להם?
בינתיים אוספים את הילד שהיה אצל חברים .שם עזרו לו עם הזום ,אני מתכונן להשתלמות ,לא לפני
שקובע ישיבת צוות מקצועי להמשך השבוע ,אך מגלה שאין תיאום בין מערכת השעות של חברי הצוות
אז ניאלץ לדחות את הישיבה.
הלמידה מרחוק אמנם מקשה על כולנו ,מורים ותלמידים כאחד אך היא זמנית והיא הרע במיעוטו .אנחנו,
המורים הפכנו להיות להטוטנים בניסיון לעניין את התלמידים ,להעשיר את עולמם ,ללמד את התכנים על
פי דרישות משרד החינוך ,להכיל אותם ולהיות ערים למצבם האישי.
לצד זה ההוראה בדרך זו מזמנת לנו אתגר משמעותי .מצד אחד אנו לומדים להעריך יותר את הקשר
האישי והבלתי אמצעי עם כל חניך וחניכה ולצד זה היא
מאלצת אותנו ,המורים ,לרכוש כלים ומיומנויות טכנולוגיות
ופדגוגוגיות שעד כה לא נדרשנו להן.
הצד האופטימי הוא שבמוקדם או במאוחר נוכל לחזור
לשגרה ולהוראה מול ילדים בשר ודם ,נחזור לקשר אישי
ולאינטרקציה טובים יותר ונוכל לעשות שימוש בכלים שיעשו
את ההוראה למגוונת ומשופרת יותר שתתרום להצלחתם
של החניכים.
אפרים איזנברג -מורה לאזרחות ומחנך בבית חינוך
אופק
מביא אלינו קצת מתלאות הלמידה מרחוק

הקרנת הסרט "לפני שהרגליים נוגעות בקרקע"
ושיחה עם דפני ליף (שכבות ט-י"ב)

בחודש אוקטובר ,נערכה צפייה משותפת בסרט ”לפני שהרגליים
נוגעות בקרקע" סרט המתעד את קורותיה של דפני ליף ,אחת מיוזמות
המחאה החברתית שהתרחשה בשנת . 5900
סרט מלווה את דפני ליף כשהיא אורזת את חפציה ועוזבת את הדירה
השכורה בעודה צעירה אלמונית ומשם כשהיא מייסדת עם שותפים
שחוברים אליה את המאהל בשדרות רוטשילד ,שם היא הופכת תוך
ימים להיות ממנהיגי המחאה החברתית.
לאחר הסרט קיימנו שיחה בזום עם דפני ליף  ,על המחאה החברתית
שהתקיימה בשנת  ,5900על מנהיגות  ,הובלה ואקטיביזם .החניכות
והחניכות שיתפו בחייהם ,והקשיבו לסיפורה יוצא הדופן של דפני שיש
בו תום ,קושי ,התגברות ואמת אחת שמהווה מצפן לדרכה של דפני בעולם.
אירוע זה מהווה פתיחה לנושא המשותף ,אשר יעסוק השנה בנושא מחאות.
סיורי של"ח בעת קורונה

בחודש האחרון כל הכיתות המגיעות ללימודים באופק יוצאות לסיור
באזור עברון.
ביקור בבית עלמין של עברון והכרת דמויות הקשורות לאופק
כחייקה גרוסמן ופז אליהו משם אנחנו ממשיכים לתחנת הכח
המונעת על גז מתאן שנאסף במטמנה.
מטעי" הזהב הירוק" לאורך הדרך עמוסים באבוקדו .התנשמת,
מדבירה ביולוגית ,ערמה גולגלות מכרסמים מתחת לביתה במטעים
והחניכים מתרשמים מהאפקטיביות של התנשמת.
את הפסקת הצהריים אנו עושים בחאן עבדאללה ,מבנה קשתות
עותמאני באמצע המטעים ,נותן צל כמזגן .התחנה האחרונה היא
באמת המים על שפת הגעתון ,פלא טכנולוגי שהחניכים מנסים
לחקות עם צינורות כחלק ממדלק.
היציאה לאוויר הפתוח עושה טוב לכולם ,לאנשי הצוות והחניכים.
השיחות הבלתי פורמאליות ,ההליכה ביחד ,המשחקים ,ההסברים
כולם ביחד עושים את הסיור למלמד ומהנה.
דותן רוב /מורה לשלח באופק

צוות אמנות תשפ“א

צוות יקר וקהילת אופק ,אנו צוות האמנות התחלנו את השנה בניסיון להתאים את
אופי השיעור להנחיות של ריחוק והיגיינה .הכנו מראש לכל תלמיד פינת יצירה עם חומרים שונים
וציוד אישי .פתחנו את השנה בשאלה ,מהי התחושה שלי כאשר אני עוטה מסיכה? וביקשנו
לבטאה ביצירה מקורית.

כשיצאנו ללמידה מרחוק ,לימדנו את התלמידים בשכבת ז' כיצד להעלות תמונה לקלאסרום
וביקשנו מהם לחשוב באופן יצירתי ,אם מסכה לא הייתה מסיכה ,מה היא הייתה יכולה להיות?
בהשפעת אמן המיניאטורה היפני  Tanaka tatsuyaהם יצרו זירות ייחודיות והציבו חפצים מביתם.

בשכבת ח' עבדנו עם הטלפון ככלי ליצירה ותיעוד .התייחסנו לחלון כמקום ממנו אנו מביטים
החוצה ופנימה והיכרנו את המושג 'קומפוזיציה' .דנו ביחסים הקיימים בתוך היצירה והתחושות
השונות שהקומפוזיציה מעניקה בעזרת חיתוך ,המשכיות ,איזון ,אלכסון וסימטריה.

מאחלות שהחזרה להוראה ולמידה מרחוק תלווה בקשר אישי,
לילך ,סיון וגפן.
משמעות ויצירתיות!

מחנכים משתפים:

מה מתרחש בכיתה י“ב/3שירן
פרי

הנה אנחנו שוב לומדים
מרחוק ,נפגשים דרך עין
המצלמה ומזהים זה את זה בתוך ריבוע קטן בזום.
והחניכים שלנו נדרשים לעמוד במערכת למידה מרחוק
המציפה חששות מפני בגרויות החורף הקרבות ,בתוך
המציאות שנכפתה ואחריות רבה שהתגלגלה לפתחם
ואנחנו ,המבוגרים המלווים אותם ,לעיתים מתפתים ללכת שבי לאמונה היפה
כי – שום דבר לא יעמוד בפני ילדינו/חניכינו .אנחנו רוצים אותם בדיוק בתוך המשבצת המדומיינת
שלנו הקובעת עבורינו מהו תלמיד טוב ומי הוא הבוגר הרצוי? אבל האמונה היפה הזו ,משכיחה
כמעט את ההבנה כי הדברים אינם תלויים רק בנו ,כי המציאות היא מורכבת .והקשיים ,העצב
והמכשולים ,גם הם חלק מהסיפור .סיפור ההתפתחות האישי שלהם .כי אין מקום ואין אדם המחוסן
מקשיים.
כשהמציאות משתנה גם אנחנו צריכים להשתנות עימה .חוזה חדש נפתח כעת וצריך לעבוד קשה
במיוחד כדי שזה יקרה בצורה טובה ומיטיבה עבור כולם. .
רק במקום שיש בו משמעות – יש תנועה ,יש צמיחה ,יש כוח .הצוות החינוכי עובד קשה בניסיון
להתאים את ההוראה ללמידה מרחוק .המורים משתפים אותי במשימות המתוקשבות ,בשיעורי הזום
ובדרכי ההוראה המגוונות.
אני רואה את ההזדמנויות והאפשרויות הרבות שנפתחות בפני המורים והחניכים .ובעיקר את
ההזדמנות לקשר איכפתי ,קשוב ותומך גם מרחוק.
קבוצת הווטצאפ שפתחה עפרה בעברית ובתוכה טקסטים מרחיבי ידע ,המורה אלי שדואג לשוחח
באופן אישי עם חניך מתקשה ולסייע לו ,בטסי המורה לאנגלית שדואגת לכתוב לי בסוף כל שיעור
ומתרגשת מכל שינוי חיובי שניכר בחניכיה ,צוות עיצוב מוצר שמחלקים את הכיתה לקבוצות
קטנטנות ,כדי שכל חניך יקבל את היחס לו זקוק כדי להצליח .בוקר טוב עם יא!5
שני סטודנטים שנפגשים במיוחד עם שלישיית חניכים ,כדי
( לפי הלחן של הבוזגלוס)
לדבר עימם אזרחות.
ואחד כזה  -אריק ,המורה למתמטיקה ,שנוסע במיוחד
להעביר את ספרי הלימוד לכל חניך ,בכל קיבוץ .שאומר לי
בהתלהבות " :אני רואה שהם כל כך רוצים להצליח ,אז אני
אהיה שם!" ועוד אנשי חינוך רבים שנמצאים שם עבורם .כי
אלו ההזדמנויות שמצמיחות פרחים יפים .ועל כך אנחנו
מברכים מידי יום.
שלכם ,שירן .י“ב3

כל החניכים ,עכשיו גולשים,
על כל המכשירים בבית!
ו -אני עושה ,שיתוף מסך,
ותיכף מרימה ידיים...
בנצו נרדם ,ופפר נרדם ,ועמית נרדם!
אני לבד פה!!
עוזר נרדם ,ודידי נרדם ואורצ'ו נרדם...
תתעוררו כבר! אולי זה מספיק? שתפו
פעולה?! אתם לא לבד בעולם!
אבל הנמנום מדבק והפיהוק משתלט...
ננסה שוב מחר מחדש! אוהבת אתכם
מירב מסס

סמינר דמוקרטיה

כמו בכל שנה ,בחודש אוקטובר מתקיים סמינר דמוקרטיה לשכבת י'.
בעקבות הקורונה החלטנו לקיים סמינר דמוקרטיה
במתכונת קצת שונה השנה ,סמינר דמוקרטיה בקיבוצים.
נפגשנו בנעורים של הקיבוצים ללימוד ושיח דמוקרטי
ואקטואלי ,בהובלתם של מחנכי השכבה ,מורים
לאזרחות ,רכזים חברתיים ומתנדבי שנת השירות בבית
הספר.
התחושה הייתה שהשנה הסמינר רלוונטי מתמיד
בעקבות גל המחאה השוטף את הארץ ,משבר הקורונה
והמשבר הפוליטי שמלווה אותנו כבר זמן רב .המפגש
האנושי והתוכן של הדיונים יצרו דיונים מאוד משמעותיים
ותובנות לחיי החניכות והחניכים והמעורבות שלהם
בנעשה בחברה הישראלית בכלל ובאופק בפרט.
הרצאת העצמה אישית לתלמידי חט"ב -עם
כוכבי נינג‘ה ישראל

בתחילת נובמבר קיימה חטיבת הנעורים שיעורים עם כוכבי נינג'ה ישראל  -השיעורים עסקו בהגשמת
מטרות ויעדים והתגברות על מכשולים באמצעות ספורט והתחברות לעצמך.
שכבת ז -יסמין ארליכמן ,ניקול מורי וגור ארד
שכבת ח-יסמין ארחיכמן ,נתי ממן ,יערה ורדי
שכבה ט -נתי ממן ,גל כהן ,אפרת גוטליב
מטרת ההרצאה הייתה שיח על מטרות ויעדים ,הגשמת
חלום ועל ההתמודדות של משתתפי נינג'ה .בהרצאה
הציגו המשתתפים את עצמם סיפרו את הסיפורים
האישיים שלהם תוך התייחסות להעצמה  ,לכוח הרצון ,
דבקות במטרה  .הם השוו את האימונים לנינגה או לכל
ספורט אחר להצלחה בלימודים או במטרות שכל אחד
מציב לעצמו .דיברו על דימוי גוף וענו לשאלות החניכים
ולבסוף הצטלמו עם הילדים .
פאנל הכנה לצה"ל ושנת שירות כחלק מהרצועה
החברתית בשכבת י"ב.

מדי שבוע ביום שלישי ,מתקיים פאנל הכנה לצה"ל ושנת שירות כחלק מהרצועה החברתית בשכבת י"ב.
בפאנל אנו מארחים בוגרי שנות שירות ויחידות צה"ל ועומדים על הצומת החשוב של קבלת החלטות
לקראת השנה הבאה  -מקשיבים ,מהרהרים שואלים שאלות ובעיקר החניכים מנסים למצוא את נטיית
ליבם.

קומנת שנת שירות באופק

שלום לכולם! אנחנו קומונה ח' -ג'וי ,הראל ,איה ,דניאל ,מאי ועדי .כמו שאתם בטח יודעים ,אנחנו
השינשינים שלכם .הגענו לקומונה באופק ממקומות שונים ,עם הרבה מוטיבציה וחלומות .התחלנו את
שנת השירות בסוף אוגוסט ,ובזמן הקצר הזה הספקנו לעבור הרבה חוויות .הכרנו את כולכם ,ישבנו
אתכם בהפסקות והעברנו פעילויות .לצערנו לא היינו עם כולכם הרבה זמן כי ..קורונה טיים .בזמן
שרובכם לומדים בזום ,אנחנו כאן באופק ,שומרים על הבית ספר ופוגשים את החניכים שמגיעים לכאן.
לשמחתנו ,אחר הצהריים אנחנו הולכים לנעורים בקיבוצים שונים ויכולים לפגוש אתכם שם .בין לבין
הולכים לים ,מעבירים סמינרים ובוקר טובים ,מכינים חלות בשישי ,רואים סרטים בחדר ישיבות וצוחקים
מלא .אנחנו פועלים כקומונה למען דברים שחשובים לנו ,לכן הלכנו להפגנה נגד אלימות כלפי נשים
ולניקוי חופים .בסופ“ שים הארוכים אנחנו רואים סרטים ,מבשלים ארוחות שישי ומשחקים מלא שש-בש.
הראל עדיין מנצח את כולם ..למרות שהתבטלו הרבה טיולים ופעילויות ,אנחנו חושבים כל הזמן על
פעילויות וחלופות בצל הקורונה.
התקופה הזאת היא תקופה קשה לכולנו .אבל אנחנו משתדלים כמה שאפשר לפגוש ולהכיר אתכם יותר.
חשוב לנו שתדעו שהתקופה הזאת תעבור ואנחנו כאן בשבילכם לכל דבר .כדי שנוכל לשמח ולהעסיק
אתכם בזמן שנותר אחרי הזום ,אנחנו יוזמים פרויקטים ופעילויות שנוכל להעביר לכם ,בזום או אפילו פנים
מול פנים .אחד מהפרויקטים האלו הוא הסדנאות שלנו ,ונשמח אם תרשמו אליהן.
ג'וי מעבירה סדנת ספרדית (ימי שלישי  ,)00:99עדי מעבירה סדנת כתיבה (ימי שני  , )00:99הראל
מעביר סדנת מוסיקה (שלחו להראל הודעה לעדכונים) ,מאי מעבירה סדנת אפייה (ימי רביעי )00:99
ואיה תגיש לכם עזרה לימודית (שלחו לאיה הודעה לעדכונים) .הסדנאות קלילות וכיפיות ,המטרה שלנו
היא לא להעמיס עליכם עוד מידע אלא להיפך!
אנחנו רוצים שתוכלו להתנתק לרגע מכל מה שקורה בחוץ ,במיוחד מהלמידה האינטנסיבית ,וליהנות
מדברים שאתם אוהבים לעשות .כמובן שההרשמה לא מחייבת ואתם יכולים להפסיק בכל רגע .בנוסף,
בעתיד נקיים פעילויות שונות לשכבה ולכיתות ונשמח אם תזרמו ותשתתפו! אתם מוזמנים ליצור איתנו
קשר ולספר לנו מה תרצו שניזום ,ונשמח
לפעול ביחד כדי לגרום לזה לקרות.
מאחלים לכולנו שנה מוצלחת של קשר
ושיתוף פעולה מרחוק ומקרוב.
מוזמנים לעקוב אחריו האינסטגרם שלנו
לעדכונים נוספים!
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