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תשפ“א

42/24/42

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

קהילת אופק שלומות,
עם החזרה מחופשת החנוכה התאמנו את המערכת להגבלות
ולאפשרויות בתקופת הקורונה .למדנו והבנו כיצד מחייבת אותנו
המציאות להציב מטרות חדשות ובהתאם להכיר בהצלחות אחרות,
בעיקר גדל החלק של התמודדות עם קשיים ותסכול .תפקידנו
להוביל ולבנות את הכוחות הפנימיים להתמודדות עם הקשיים תוך
הכרה במציאות שנכפתה עלינו .להגדיר מה חשוב ולכוון להצלחות
בנסיבות חדשות.

מבט לאופק
בתקופת הקורונה
ולמידה מרחוק

הנחו אותנו מספר עקרונות להמשך:
למידה מרבית באופק.
יצירת מסגרת למידה שבועית מלאה לחניכים.
שמירה מפני הדבקה ועל הנחיות הקורונה.
חנ"מ ,אתגר ,מב"ר ממשיכים ללמוד מערכת מלאה באופק.
עדיפות ללמידה לקראת מבחני הבגרות בחורף ובקיץ.
מגמות -למידה באופק בשני ימי המגמה.
קיום פעילויות חברתיות ,חינוכיות וטיולים בהתאם לאפשרויות.
אילוצים ומגבלות שבתוכם נעשית המערכת:





מספר קבוצות לימוד לחניך.
מספר קבוצות/כיתות למורה.
תחילת "בוקר טוב" בשעה .0:99
חלונות (שיעורים פנויים) בשיעורי הזום.

מי מזהה ויודע היכן נמצא פרח
הסולנדרה באופק?

בשבוע הקרוב אנו מזמינים אתכם ההורים יחד עם הילדים לשיחות מורים בזום .הזדמנות להיפגש להכיר לשאול
ולשמוע .הירשמו דרך האתר של בית חינוך אופק לפגישות עם המורים.
בזמן הכתיבה למבט לאופק עדיין לא ברור האם ניכנס לסגר ,מתי ולכמה זמן ,אנו נמשיך לעשות את המיטב
למרות השינויים ,נחכה בקוצר רוח לחיסון ונאחל בריאות טובה.
אני מבקש שנוכל לנשום ולהכיל בסבלנות את המורכבות והקושי ,יותר מכל נחוצה בתקופה זו הכרה בעשייה
ועזרה הדדית.
להתראות בשיחות ההורים ,בלימודים באופק ובזום.
זיו שר -מנהל בית חינוך אופק

סיכום הנושא המשותף באופק -מחאות

נושא משותף נוסף הגיע לסיומו והפעם ,בחסות שכבת השחר
העולה! לאחר שסוכם על הנושא ותוכננו תכנים ,יחידות לימוד
ופעילויות הגיע תורם של המנחים .המנחים (בני ובנות שכבת
השחר העולה)  ,הגענו בהמונינו לסדרת מפגשים בת שבועיים
שהתקיימה בבית החינוך .הגענו אל בית חינוך ריק מכל אדם מה
שהיה מראה די משונה ולא רגיל ,אך התגברנו על המראות
המשונים (ואם נודה באמת מעט עצובים) והתחלנו במלאכה.
במפגשים הראשונים ,הנציגים מצוות התוכן העבירו לשאר
המנחים את הפעילויות והתכנים ולאט לאט ,לאחר המון שיפורים
ושימורים החלו להתגבש היחידות הסופיות ליומיים המיוחלים.

לא אשקר ואגיד שהיה קל ,לשבת במשך זמן לא קצר ולהקשיב
לאותן פעילויות ותכנים שוב ושוב בהחלט היה
אתגר ,אך ידענו בליבנו כי תהליך זה הכרחי על
מנת להפוך אותנו למיומנים ככל האפשר בכל
הנוגע לתכנים וההנחיה.
בסופם של השבועיים ,הגענו למפגש האחרון שכלל
ארגון והכנה של כל העזרים הדרושים לנושא
משותף מוצלח (וכמה אקסטרות כמובן) ,הודפסו
דפים ,נכתבו חוקים ,נגזרו כתרים ושרשראות ועוד
הפתעות שחולקו בהמשך לקבוצות ,ואיך אפשר
שלא? סיימנו את המפגש עם חומוס ,פיתות ,צ'יפס
וחמוצים שמגיעים רק לטובי המנחים!

עבר הסופ"ש והגיע הזמן לדבר האמיתי אליו
התכוננו חודשים :הנושא המשותף .במשך ארבעה
ימים כל קבוצת מנחים נשלחה לשני יעדים שונים
(האחד דרומי והשני צפוני) ,הגענו ביום הראשון
והכרנו את הילדים ,העברנו תכנים וצחקנו על
החוקים ,וכבר ביום השני היינו צריכים לסכם
עניינים עם סופגניות ותובנות מהיומיים
האחרונים והנה יום אחרי ,לעבור את אותו הדבר
שוב רק עם קבוצה שונה.
להעביר שוב את אותם היומיים בהחלט הייתה
משימה לא פשוטה אך אני גאה לומר שביצענו
אותה בהצלחה! הופתעתי לגלות כמה הילדים
למדו מהתכנים והפיקו לקחים ,ויותר מכך
שמחתי לגלות צדדים יותר רציניים בתוך חבריי
לספסל הלימודים.
הנושא המשותף הייתה חוויה שללא ספק הייתי
עוברת אותה שוב בשמחה ,במשך השבועיים
נהניתי לגלות דברים חדשים על החברים ואפילו
על צוות המורים שמידי פעם השתתף בדיונים ואני מאחלת לשכבות הבאות להנות כפי שאני נהניתי גם
מהתהליך וגם מהתוצר שהתקבל בסופו.
מאי מלכה -שכבת י“א השחר העולה

נס פך השמן שלנו\ שירן פרי  -מחנכת י"ב

בוקר טוב בכיתה ,אני פוגשת אותם בלחיצת מרפק אופיינית .הם נכנסים פנימה לאט

לאט ,מושיטים מרפק בטבעיות ,כאילו מורגלים לכך כבר הרבה מאוד זמן.
הם מעירים לי שהפעם איחרתי להגיע בכמה דקות .ואני חושבת לעצמי איזה יופי שהם אלו שמזכירים לי
כעת ,את חשיבות הבוקר טוב .וזה קורה גם ב-י"ב כשרגל אחת כבר בחוץ .אני מציגה להם את המשחק הבא,
ומבקשת מכל אחד לבחור למה הוא רוצה להתייחס?  -דמי חנוכה /נס פך השמן שלי /גזירות אנטיוכוס/
סביבון מעופרת יצוקה .והנה מתחילה שיחה מעניינת על הקשיים והחששות ולצידם הכוחות שממלאים אותם
והרווחים שבכל זאת יש בתקופה הנוכחית.
והמילים שהם אומרים מרגשות ומאפשרות התבוננות פנימה – " הכוחות שלי הם ההצלחות שלי ...כשאני
מצליח זה ממלא אותי וגורם לי להמשיך להשקיע כדי לחזור על ההצלחה" " ,קשה לי במצב הנוכחי כשיש
חוסר וודאות ואין שיגרה קבועה ...אני מוצא את עצמי מאחר יותר ,שוכח דברים שרציתי לעשות ,מבולבל,"...
"הבגרויות מאיימות עליי ...אני חושש לקראתן"" ,המשפחה שלי היא הכוחות שממלאים אותי בחיים" ,"....אני
חושש מהמיונים לשנת שירות ...אני מוכרח להיבחר למה שאני רוצה"" ,הכוח שלי זה החוזק הפנימי שלי"...

והיום "יום המורה" – הם מקבלים אותי שוב בלחיצת מרפק אופיינית  ,אבל הפעם הם גם מאחלים לי "יום
המורה שמח" .מגישים שי וברכה מההורים ומדגישים בפניי ש"אמא אמרה לא לשכוח לברך אותך היום".
חשבתי לעצמי כמה יופי יש במעשה הקטן והמרגש הזה ,איזה מסר אתם ההורים מעבירים לילדיכם בעצם
הכרת התודה הזו...
כאילו אומרים להם ההתפתחות שלכם חשובה לנו ואנו מעריכים את האנשים שמלווים אתכם בדרך הזו.
ובכך למעשה בצורה עקיפה ההערכה והברכה הן להם ,לילדיכם .אסיים בתודה אישית מקרב לב לכל אחד
ואחת מכם ,לילדיכם המדהימים ,לכל היופי הקיים בקשרים אנושיים.
רק במקום שיש בו משמעות – יש תנועה ,יש צמיחה ,יש כוח.
שירן פרי -י“ב4
מחשבות על החזרה ללמידה מקרוב

רבי שלמה אבן גבירול תיאר בשיר "תבורך מבלי קצה" את ההתרגשות העצומה שאחזה בו רק מהאפשרות
למפגש אנושי .לא כל שכן מהמפגש עצמו .השבוע נפגשנו באופק ,אני ואתם ,אני וחניכים משכבת י"ב ,אני
והקולגות שלי ואני יכולה לומר בפה מלא שהמפגש איתכם היה עבורי מרגש ומשמח.
אנחנו חיים בזמנים משונים מאוד ,זמנים קשים ומאתגרים אבל היעדר היכולת למפגש ולקשר אנושי הוא
בעיניי הקושי הגדול ביותר בתקופה הזאת .ולא רק בעיניי.
השבוע הייתה לי ההזדמנות להתבונן עליכם ,החניכים ,מהצד והתיאורים בשיר של אבן גבירול כמו קמו
לתחייה .השמחה המתפרצת ,החיוך על הפנים ,המבט ,המגע הבלתי נמנע ,השיחות ביניכם והצחוק
המתגלגל שנשמע למרחוק ,כל אלו העידו שגם עבורכם זה כך .אומרים עליכם שאתם דור של מסכים ,דור
שלא יודע לתקשר אלא באמצעות אימוגי'ם ,דור שיכול לחיות את חייו מול מסך ולא להרים את הראש .אז
הנה ,הקורונה באה לעולם והוכיחה שהטענה הזאת לא נכונה ושגם עבורכם אין תחליף למפגש האנושי,
למבט בעיניים ,לשמיעת הקולות ,למחוות הגוף ,למגע החם ולרגשות שמתעוררים בעקבות המפגש.
רגשות שהטיב לתאר אותן ר' אבן גבירול כבר לפני אלף שנים -

"תבורך מבלי קצה/בכל תבוא בכל תצא.
קראני שולחך /והוא נחפז ומתרצה
וששתי בו כאילו עד/ושלל רב אני מוצא
והבעיר אש בתוך גופי/כמקצה ועד קצה".
תבורכו ,שלכם,
מירב מסס -מחנכת כיתת י"א 5

חדשות הגן\ אורית פורת  -גנן בית החינוך

ברוכים השבים,
השבוע ,ב 21.12היה היום הכי קצר בשנה ,ולפי הטבע זה אמור להיות שיא החורף .בינתיים אנו נהנים מימי
גשם מרוכזים לצד ימים חורפיים שטופי שמש .הצמחים שלנו בגן שותים לרוויה את המשקעים ונהנים מקרני
השמש כך שניתן להבחין בפריחות חדשות מרשימות.
כבר בכניסה המערבית של בית הספר ,אפשר להתחיל לזהות את פריחתו היפה של המטפס אורנית לוהבת
על סככת ההסעות .בשבועות הקרובים הוא יצבע את הסככה בכתום (ניתן לזהות אותו גם על הגג של חדר
מורים).
בשולי הדרכים עשבים שלא ריססתי והתרתי להם
לגדול הם סביונים וחרציות שיצאו ויפרחו לנו
בקרוב ויצבעו בצהוב ,כמו כן גם כובע הנזיר גם
הוא עם פריחתו הכתומה (נא לאפשר להם ,ולא
לדרוך עליהם ,שנוכל כולנו להנות מהם).
הוורדים היפים שנשתלו עוד מימי חיותה
צובעים כל גינה בה הם נמצאים בגוונים אדומים
מקסימים (בהסעות המזרחיות ,ובשביל שמתחת
לחדר האוכל).
כיתות ז' כבר יכולים להתחיל להתרגש ,ט"ו בשבט כבר מגיע אלי עוד
פחות מחודש ,והמסורת של שתילת ה"שורשים" באדמת הגן,
מתקרבת אלינו במהירות.
ההכנות כבר החלו ,ברגע שנסגור את התאריך במדויק ,אני אעבור
בכיתות ואפרט יותר לעומק את מה שמתוכנן להתבצע.
עד כאן להפעם ,תהנו מהגן ,תזכרו הוא שלכם ,שמרו עליו נקי ונעים.
בברכה,
אורי הגנן

אורנית לוהבת בתחנת ההסעות

כובע הנזיר

מה קורה בחטיבת הנעורים?
טיול למבצר יחיעם \ שכבת ז

לפני כמה שבועות בתוך כל הלמידה בזום יצאנו לטיול במבצר
יחיעם ,השכבה שלי ואני .
עלינו במדרגות על מבנה המבצר משם ראינו נוף מדהים וראינו את
כל הסביבה  .אילן בן דרור ,המורה לשל"ח הכין לנו תה טעים  .היו
לנו כל מיני פעיליות כמו אמת או חובה  ,פעילות איך אנחנו עוברים
את הלימודים בזום ופעילויות נוספות .טיילנו לכיוון בית הקברות
ושמענו על סיפור של חייל שנהרג בהגנה על האזור ,היה חשוב
ומשמעותי .בסופו של דבר היה טיול ממש כייף ומהנה ואשמח
לבקר שם פעם נוספת.
כתבה :מאיה כתר -ז3

הדלקת נרות שכבתית \ זיו רווה ושחר רשף

לפני יציאתנו לחופש חנוכה ,אנו שכבת ח' ,עשינו
הדלקת נרות שכבתית.
במהלך יום הלימודים ,שני חניכים מהשכבה ,שחר
רשף ונבו סורקיס ,בנו בנגרייה את החנוכייה ויומיים אחרי כל חניכי
השכבה הדלקנו ביחד נר ראשון לחנוכה.
במהלך היום כל החניכים עברנו במגוון תחנות והפעלות ,כמו הכנת
סביבונים ,טיפטופי נרות ועוד פעילויות הקשורות לחג חנוכה .בסוף היום
קיבלנו סופגניות וטרופיות וחגגנו ביחד באווירת החג.
כל היום היה מהנה מאוד וכחניכי השכבה הרגשנו שהיום פעילות מגבש
אותנו ומקרב אותנו אל החג .הדלקת החנוכיה הייתה מאוד יפה ומרשימה
ובוודאות משהו שנזכור לשנים הבאות.
זיו ושחר שכבת ח‘

המשך מחטיבת הנעורים בדף הבא

פעילויות חנוכה\ שכבת ז

השנה לפני יציאה לחופשת חנוכה היו לנו יומיים של פעילויות :
ביום רביעי היינו ביום פעילויות חנוכה  ,בצורה של תחנות כמו בניית חנוכייה מעץ  ,הכנת כדורי גאנגלינג ,
טפטופי נרות ועוד  .הפעילות שהכי אהבתי הייתה בסיום היום  :בניית חנוכיה מחומרים בטבע שם התחרנו
בשאר הכיתות  ,כל כיתה בנתה חנוכיה שונה וכולם עזרו לכולם  ,לא זכינו  ,אבל לפחות אכלנו בסוף
סופגניות.
ביום חמישי היה לנו טיול לנחל ציפורי שם טבלנו רגליים במים וטיילנו על ההר.
הטיול היה קצר ומהנה וזה היה רענון נחמד לפני החופש .
כתבה  :מאיה כתר  -ז3

מפגשי העצמה/יותם אלעזרי

בתקופת הקורונה לחניכים רבים יש קושי ללמוד דרך המחשב ,לכן חשבנו
בבית החינוך על מגוון פתרונות שיעזרו לחניכים להמשיך ללמוד גם בבית
וגם בבית החינוך .תוכנית העצמה הינה עבור חניכי שכבת כפירים.
תשעה חניכים שהלמידה מהבית מאתגרת אותם הגיעו לבית ספר
למפגשי העצמה ולימודים פרונטליים כדי לעזור להם להתגבר על הקושי
והפער שנוצר.
שחר רשף ,תלמיד שכבת ח' ,מספר כי המפגשים תרמו לו מאוד ,הוא מרגיש שיפור
בלימודים ,ומעבר לזה הוא זוכה להיפגש עם חבריו ללימודים שלא ראה זמן רב.
בנוסף החניכים עוברים פעילויות העשרה כמו עבודה בנגרייה ובחדר מוזיקה.
החניכים מאוד שמחים מההזדמנות שניתנה להם להגיע בתקופה הזאת ועל
הזדמנות להיפגש עם חברים וללמוד ביחד.
יותם אלעזרי

תוכנית Rafael next

במסגרת לימודי העתודה למנהיגות טכנולוגית מדעית בשכבת כיתות ט‘.
תוכנית  Rafael nextתוכנית שמכון רפאל מלווה בעשור האחרון (במו"ט).
מטרת התוכנית קידום החינוך הטכנולוגי-מדעי במגוון רחב של תכניות בקהילה .התכנית מתמקדת
בעידוד חניכות בכיתה ט' לבחירת מגמה מדעית-טכנולוגית בתיכון .החניכות שנבחרו לתכנית הן בנות
אשר יש להן פוטניציאל והזדמנות לשנות
או לחזק תפיסה של נשים במקצועות
טכנולוגיים.
במסגרת התכנית החניכות נפגשות עם
מדעניות ומהנדסות מוכשרות ונחשפות
לסביבת העבודה היומיומית שלהן ,כל
אחת ,פורצת דרך בתחומה.
בכדי לממש את התוכנית גם השנה,
רפאל ביצעה התאמה ומעבר למתכוונת
מקוונת על ידי גיבוש קיט להעברת
מסרים ופעילות מאתגרת ודיגיטלית.
בברכה,
נטלי לביא
תכנית - Mind The Gap-תכנית קדם עתידים שכבת ט

בישראל כיום קיים פער בין מספר הבנים והבנות אשר לומדים מקצועות מדעיים בכלל ומדעי המחשב
בפרט .בשנת  ,2912למרות שבנות היו  %35מכלל בוגרי יב׳ שנבחנו באותה השנה ,רק  325מהן נבחנו
במקצוע מדעי המחשב .כמובן שהיחס הזה נשמר ואף גדל ,בצבא ,באוניברסיטה ובבחירת המקצוע
בהמשך החיים .מחקרים מראים שהסיבות לפער הזה הן חשיפה מגיל צעיר לתפיסות תרבותיות ומסרים
חברתיים ביחס למה שנחשב נורמטיבי ומקובל עבור בנות ועבור בנים .תכנית  Mind The Gapשל Google
ישראל חושופת בנות מגיל צעיר לתפיסה שוויונית של היכולות שלהן ,ובכך לעודד נערות בחטיבת
הביניים והתיכון ללמוד מקצועות מדעיים ובפרט מדעי המחשב .במסגרת התכנית החניכות נפגשות עם

מדעניות/מהנדסות מחברת גוגל אשר המטרה היא לחשוף אותן להשפעת הנשים לאורך ההיסטוריה
בהתפתחות ענף הטכנולוגיה ולעודד אותן לבחור מגמות מדעיות.
בברכה
רואן אלמור

צוות הומניסטיקה חטיבת הנעורים עם הפנים קדימה...

"יש רק שתי דרכים לחיות על פיהן ,אחת היא ששום דבר הוא לא נס
והשנייה היא שכל דבר הוא נס"
אלברט איינשטיין
בזמן תקופת הקורונה ,הולכת ומתגבשת בחודשים
האחרים תכנית לימודים חדשה שתצא לפועל
במחצית השנייה בתחומי ההומניסטיקה בשכבת ז' ט'
למקצועות :תנ"ך ,היסטוריה ,אזרחות וספרות.
מטרת התכנית היא לאפשר לכל חניך לבחור קורס,
שמעניין אותו מתוך מגוון קורסים בתחומי הדעת
השונים ולהעמיק את הלמידה בנושא.
דוגמאות לקורסים" :כשהמזרח פוגש את המערב" –
עיון ביצירות ספרות מזרחיות" ,לספר את הסיפור:
ספר או סרט? ,דרמה ותיאטרון ,יחסי אחים במקרא,
סכסוך אחד – נרטיבים שונים.
בכל אחד מהקורסים יושם דגש על ( Choiceבחירה),
( Collaborationשיתופיות)Communication ,
(תקשורתיות)( Critical thinking ,חשיבה ביקורתית),
( Creativityיצירתיות)) ( Caringאחריות)
שיבואו לידי ביטוי בתכנים הנלמדים .כל קורס ילווה
בתוצר אישי וקבוצתי.
תודה לצוות המורים והמורות :קרן עווד ,קרן ארד,
הילה קויפמן ,גל רגב ,מיכל חמו ,אפרים אייזנברג,
רויטל רונטל ,מירב מסס על העבודה
המאומצת ,החשיבה האין סופית ושיתוף
הפעולה להצלחת הפרויקט.
תודה גם לאיריס זודיק ממכון "מצרף",
ליהודית גור ומירב אלימלך המלוות את
התכנית.
בכוונתו לקיים בחג השבועות אסיף תוצרים
לקורסים ,שבהם החניכים ייחשפו את
התוצרת שלהם בפני הוריהם ,הצוות החינוכי
ושכבות נוספות...
עד כאן להפעם,
בברכה,
שוקי סומר

