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

מבט לאופק בתקופת
הקורונה ולמידה מרחוק
סיום מחצית ראשונה

ניצן אחד נפתח – העולם כולו אביב.
מתוך אוסף רשומות זן מהמאה ה – .22
קהילת אופק יקרה,
שמחים עם בוא ט"ו בשבט וחג המחצית .זרענו זרעים במהלך המחצית שעברה ,בעבודה קשה הכנו את
הקרקע ,גם דישנו ודאגנו לאפשר צמיחה בתנאי מזג אוויר קשים ,שאינם מוכרים.
בסגר המתמשך ובתוך תקופת הקורונה שמתגברת אנו רוצים להיות מסוגלים לראות ולהראות את היופי ,את
ההצלחות שיש ,את העשייה המתמשכת אשר בתוכה ממשיכים החניכים להתבגר ,לגדול ולצמוח להיות בני
אדם סקרנים ,מתמודדים ,בעלי יכולת הסתגלות למציאות משתנה ,בני אדם לומדים וטובים יותר לעצמם
ולאחרים שסביבם.
כמו בטבע ,התהליכים סמויים מהעין ומתרחשים ברובם מתחת לפני השטח ,את הצוף המשכר אנו זוכים
לטעום בהפתעה.
מקווים שיגיעו ימים טובים ומאירים יותר ,שנוכל
להיפגש פנים אל פנים ולעסוק בעשייה
החינוכית מתוך קשר ישיר ובלתי אמצעי בו אנו
רואים וחשים זה את זה.
זיו שר -מנהל בית חינוך אופק
טקס ט“ו בשבט שנערך
לצפייה בטקס ט“ו בשבט שנערך באופק
ניתן ללחוץ על התמונה

צוות העלון :עדי זהר ,צוות הריכוז החברתי אהוד קוטליאר ,עומר שנקר -סלוק ,ענבר שביט ,קומונה
ח‘ (מאי ג‘וי  ,איה ,עדי ,הראל  ,דניאל) וחניכי השכבות

אורית קטן -מנהלת חטיבה עליונה

לך בעקבות הטבע והכל כבר יקרה לבד״ (לאו צה ,מתוך ספר הטאו)
אני צועדת בשבילי בית החינוך ולא מפסיקה
להתפעל מהריח המשכר ,ממגוון הצמחים והזנים
שנשתלו על ידי חיותה פועם האגדית שדאגה לטפח
את הגן הממלא שלנו באופק .אורי הגנן ממשיך את
דרכה במסירות ודאגה לכל עלה בגן הפורח.
אני צועדת על השביל ומהרהרת בשורשים של בית
החינוך ,מה נשאר ומה השתנה? לצד השינויים
הרבים ,שורשיו של בית החינוך מציצים מכל עבר.
חינוך למשמעות וקשר.

הגן המטופח מהווה קרקע פוריה לצמיחת הגן
האנושי .בית חינוך אופק הוא מרחב של צמיחה
ערכית ,חברתית ורגשית בעזרת מבוגרים
משמעותיים.
אך השבילים בימי קורונה ריקים .בית חינוך שקט עם מעט חניכים והלב מתכווץ .ולצד הקושי מורים ומחנכים
יוצרים ומשמרים קשר משמעותי .הרבה הערכה לכל הצוות
המסור והמקצועי על שעות של השקעה ולב.
היום בבית חינוך אופק  ,מז‘ עד י“א מתקיימות במחצית שיחות
אישיות עם כל חניך/ה .שיחה רפלקטיבית .בשיחה החניך/ה
יחד עם המחנך/ת מתבוננים על המחצית שעברה במטרה
להרחיב את נקודות המבט על חוזקות שבאו לידי ביטוי לצד
הגדרת יעד למחצית הבאה .השיחות מבססות ומעמיקות את
הקשר בין החניכ/ה לבין המחנכ/ת .תוצרי שיחות אלה
מצורפים לתעודת המחצית .התבוננות משותפת המאפשרת
צמיחה ממקום של חוזקות .אין לי ספק שהשיח יימשך גם
בבית כשתתבוננו ברפלקציות יחד.אם תשאלו אותי זה החלק
המשמעותי ביותר בתעודה .תודה והערכה למחנכים ולחניכים
על מלאכת מחשבת משותפת.
מאחלת לכולנו לחזור לשבילים הומי חניכים/ות מתגעגעים
למפגש שעיניים טובות.
חג אילנות שמח,
אורית קטן -מנהלת חטיבה העליונה

חדשות מחטיבת הנעורים

"כִּי הָ אָ דָ ם עֵ ץ הַ שָ דֶ ה " מלמדת התורה ונתן זך מוסיף בשירו היפה:
עלָה".
עץ הּוא ׁשֹואֵ ף לְּמַ ְּ
"כְּמֹו הָ ֵ
חניכות וחניכים יקרים שלומות,
אנו בשיאו של חודש שבט ובמרכזו חג ט"ו בשבט בו אנו חוגגים את התחדשות הטבע והאחריות
שלנו לעולמנו.
מזה כמעט שנה שהשתנה עולמנו לבלי היכר,
ובהתבוננות בכם ,מורים וחניכים ,בהשתאות
ובהערכה עצומה על יכולת ההסתגלות המרשימה
ועל הכוחות העצומים שאתם מגלים בעצמכם על
מנת לצלוח את התקופה הזאת ולצאת ממנה
מחוזקים וטובים יותר.

בימים אלו נכתבות הארות הערכה של המורים
ושלכם את עצמכם .הציונים וההישגים הם חשובים
מאוד אבל את ההערכה האמתית והחשובה באמת
לעיצוב אישיותכם ועתידיכם אתם מקבלים
מעצמכם מחבריכם ומהיקרים לכם בעולמכם.
תיהנו מההישגים שלכם אך זכרו כי אלו אינם
משקפים את מי שאתם באמת .אל תתנו לציונים
ולהישגים להגדיר אתכם אל תתנו להם להשתלט
על תחושת הפלא של מי שהנכם בעולם הזה.
בסופו של חודש שבט נציין שני גיבורי תרבות בעם ישראל .בכ"ט בשבט את מותו של אילן רמון
והתרסקותה של מעבורת החלל קולומביה ובל' בשבט את יום המשפחה לכבודה וזכרה של
הנרייטה סאלד.
שניהם הטביעו חותם משמעותי על תולדותנו בעת החדשה ובקשר העמוק שבין מנהיגות אמת ,צדק
חברתי ,יושרה ,אחריות חברתית ודאגה כנה לאנושות.
הרבה מדברים על חיסונים Jאבל החוסן הנפשי שלכם יגיע מהשראה של דמויות מופת כאילן
והנרייטה וברוחו של המשורר נתן זך" ,נשאף תמיד למעלה" .זה הכיוון היחידי אליו ראוי להסתכל
תמיד בוודאי בעתות קושי.
שאו ברכה ,חג ט"ו בשבט שמח ושיהא אביב מתחדש ופורח על כולנו,
שלכם/ן,
מירב (אוחיון) אלימלך -מנהלת חטיבת הנעורים

תמונות מסיור השלח של החטיבה

פעילות השל“ח

קהילת אופק היקרה
פתיחת השנה הייתה נמרצת במיוחד ,בחודשיים וחצי תוכננו  6טיולים בני
יומיים עד הפרט האחרון אך הגל השני השיג אותנו.
נאלצנו לשנות את תוכנית הסיורים כמעט כל שבועיים בהתאם למתווים
שעודכנו כל העת ע"י משרד החינוך אבל לא אמרנו נואש ולא המתנו
להקלות בעתיד הלא ודאי.
הוצאת סיור הפכה למשימה תמנונית ,אישור חדר מצב ,אישור קב"ט
המועצה ,אישור קב"ט היישוב ,מדחום ,אלכוג'ל ,מסיכות ,נהלי נסיעה
קפדניים ,אישור בריאות ,תו סגול 011 ,מ' מרחק בין קב' לקב' ,נסיעה
במרווחי זמן למניעת התקהלות ,שמירת מרחק בין
אנשי הסגל ועוד ועוד סעיפים חלקם בהירים וחלקם
מעט מעורפלים.
במהלך תשפ"א הצלחנו להוציא עשרות סיורים על אף
כל הקשיים.
סיורים וירטואליים ,סיורים בקפסולות ,סיורים לכיתות
הקטנות בלבד ,סיורים בסביבה הקרובה ,סיורים
לשכבות חטיבת הנעורים ,מפגשים באוויר הפתוח
בשיירת ומצודת יחיעם ,סיורים ביישובים וימי פעילות
בשטח אופק.
בכל הפעילויות התמקדנו בפן החברתי ,במפגש
הבסיסי בין אנשים  ,בשהות נעימה בטבע ,טיילנו
בנחל שיח ,חוף ראש הניקרה ,נחל ציפורי ,בת גלים
וסטלה מאריס ,חאן עבדאללה שבמטעי האבוקדו
של עברון ,חוף הבונים ,נחל ציפורי ,גן לאומי
ציפורי ,יסעור ,שיירת יחיעם ,מצודת יחיעם
וכשנסגרו כל אפשרויות הטיול עסקנו בפעילות
מחנאית במרחבי אופק.
לפני סגר ,אחרי זום ,גל שני ,גל שלישי ,קפסולה
ירוקה/כחולה ,בידוד וחוזר חס וחלילה ,לא טוב היות
האדם לבדו.
צוות של"ח וידיעת הארץ

הפסקות פעילות לסיום השנה האזרחית בחטיבת הנעורים

אחרי הרבה בלבול ,סגר שני וקפסולות ,סוף סוף היו כמה ימים שכל השכבות
הגיעו ללמוד בבית הספר .אנחנו השינשינים שמחנו מכך מאוד ,והחלטנו
שאנחנו הולכים לנצל את זה עד הסוף .לכן ,השינשיניות של החטיבה הצעירה
(מאי ,עדי ואיה) חשבו איזו פעילות כיפית אפשר לעשות לכל השכבה-
והחלטנו לעשות הפסקה פעילה!
עשינו הפסקות לכל שכבה בימים נפרדים .בח' וט' עשינו עמדת תה ,עמדת
מוסיקה ועמדת משחק -שכללה "גלגל מזל" ,שבה יכולתם לקבל פרס או
משימה מצחיקה ואפילו לשתות משקה גועל…
בכיתה ז' הוספנו עוד שתי תחנות -תחנה שבה צריך לאכול בייגלה בלי ידיים,
ותחנה שבה צריך לקלוע כדורי נייר לתוך כוסות.
לשמחתנו ,חניכים מקסימים הובילו את הפעילויות ביחד איתנו .אנחנו מודות
לחניכי ח' מכיתת ההעצמה שעזרו לנו מאוד מההכנה של הפעילות ועד
להעברתה לשאר השכבה .בנוסף ,אנחנו מודות לחניכים מכיתה ז'4
שהעבירו לגמרי בעצמם את הפעילויות לשאר השכבה .הייתם אלופים!
אנחנו השינשיניות נהנו מאוד ואנחנו מקוות שגם אתם .סיפרתם לנו שנהנתם
מהפעילויות שהוציאו קצת מהשגרה של הלימודים ,ובעיקר מהפרס..
רקדתם ,צחקתם ,שיתפתם פעולה לגמרי ונהנתם עם חברים .שמחנו לראות
אתכם שמחים ופועלים ,מחכות לפעם הבאה!
ש"ש חטיבת נעורים  -עדי ,איה ומאי

המסע לבגרות בספרות חורף תשפ"א

המסע שלנו מגיע עוד מעט לסופו ,ואולי זוהי תחילתה של דרך חדשה?!
את המסע התחלנו ממש מזמן .כשהקורונה עדיין הייתה שם של משקה ,נפגשנו
בבית הספר בכל יום ולבשנו מסכות רק בפורים..
המסע הספרותי שלנו התחיל עם רחל ("רק על עצמי") ולמדנו ,שדמיונה של
הדוברת לנמלה הוא חיצוני בלבד ,עולמה הצר ,משאה הכבד ,דרכה הקשה אל
הצמרת.
משם המשכנו לאלתרמן ("ירח") ,שאפשר לנו לראות באמצעות ההזרה את העולם באור חדש.
בהמשך הצטרפנו ללאה גולדברג ("האמנם )"...בהליכתה המטאפורית האמיצה בשדה ,הליכה שבה
חוותה את העולם במלוא

את אורי צבי גרינברג ("שיר אמי והנחל") פגשנו מאחורי המסך ,איש איש בביתו..
חזרנו בדמיוננו לדיוקן אימו אדומת השיער
את המסע שלנו המשכנו וביקרנו בתחנות בחיי ביאליק.
כאבנו אתו את כאב היצירה ב"לא זכיתי באור מן ההפקר"  .למדנו את "על השחיטה" ,וחיפשנו עם
ביאליק את אלוהים ,כשעמו נשחט בכל פינה על האדמה "
הפלגנו לספרד של ימה"ב הנתונה לשלטון מוסלמי ,והתפעלנו מיופיו של הגן באביב (משה אבן
עזרא "כותנות פסים")  ,מההמולה הנרגשת ומההכנות המתוארות באמצעות האנשות
מתחום הלבוש לפריחת מלך הגן – השושן "מלך ,כי על הורם כסאו".
בשיר הקינה של שמואל הנגיד ("הים ביני ובינך") עברנו עם הדובר תהליך של אבל המורכב
("האדונית והרוכל" /ש"י עגנון) ,שכמעט שילם בחייו על ההתרחקות שלו משורשיו ומזהותו .הבנו
את הפיתוי להעדיף חיי חומר עם אדונית יפה ומסוכנת על פני חירות רוחנית
עברנו תהליך של גילוי האמת עם חנה העיוורת ("העיוורת /שטיינברג) בסיפור שבו הפואנטה גילתה
לנו שבעלה של חנה קברן ושהיא מתגוררת בתוך בית הקברות ממש.
המסע שלנו הגיע עד רוסיה הרחוקה ("יגון"/צ'כוב) ,שם נחשפנו לניכור ולזרות הממלאים את העיר
הגדולה והרועשת
חזרנו לארץ ישראל בשנים הראשונות להקמתה והכרנו את קובה ורוזה
("סיפור אהבה" /אהרון אפלפלד ) המייצגים כל אחד תפיסת עולם שונה בנוגע להמשך
החיים שלאחר המלחמה.
את מסענו סיימנו ברומן הריאליסטי ("כל החיים לפניו" /אמיל אז'אר)  ,המתרחש בבית ישן בן שש
קומות וברחובות הסמוכים לו ,ברובע בלוויל שבפריס
ועכשיו ,תם המסע ובחינת הבגרות בפתח.
למרות הלחץ והצורך להספיק את החומר ,הלמידה מאחורי מסך בתנאים בלתי אפשריים והאתגרים
שנתקלתם בהם בבואכם לכתוב תשובת בגרות ,אני מקווה שהצלחתם גם להנות ,להסתקרן,
להתרגש ,להיפתח לעולמות חדשים ,לראות את העולם הסובב אותנו באור אחר ומתוך ביקורתיות...
ולא לשכוח שהספרות היא כנפיים ..מכאן אפשר רק להמריא..
מאחלת לכם בהצלחה רבה בבחינה ובעיקר בהמשך דרככם.
מאמינה בכם ואוהבת אתכם,
מירב מסס -מחנכת י“א5

שכבת ז  -טקס טו בשבט ובחירת השם

במהלך השבועיים האחרונים עבדנו על שני אירועים חשובים  ..טקס טו בשבט שהתאמנו עליו בזום
והגענו לצלם אותו בבית הספר ובנוסף בחרנו לעצמנו שם שכבה שיחשף בטקס טו בשבט  .את הטקס
ניתן לראות דרך הקישור בעמוד הראשון.
משתפים אתכם בהתרגשות בדבר השכבה שכתבנו בפעם הראשונה .
דבר השכבה:
לנו חניכי וחניכות שכבת ז' ,חשוב להביט את האור בתקופה זו.
לתקופה זו בה אנו מתמודדים עם נגיף הקורונה המאלץ אותנו לשמור על ההנחיות,יש גם צדדים חיוביים.
הבידוד גרם להמון דברים מדהימים .הטבע צומח ומתחדש כשבני האדם פחות בסביבה ,בעלי חיים יוצאים
לרחובות מבלי לחשוש מבני האדם וזיהומי האוויר והמים פחתו בצורה משמעותית .לכן ,בחרנו השנה את
נושא הצמיחה וההתחדשות שליווה אותנו לכל אורך הטקס .התקופה שאנו בבית גרמה לכולנו להבין עד
כמה חשובים החיים החברתיים והלימודיים.
בילינו כמעט שנה שלמה בסגר ביתי .להמון נערים ונערות זו הייתה תקופה קשה ,אך עם זאת ,רובנו
השקענו מאמצים רבים להמשיך ללמוד ,להתרכז בשיעורים ולשלב את זה גם עם החיים החברתיים שלנו.
הצלחנו להכיר חברים חדשים מהכיתה ומהשכבה למרות שלא הספקנו להיפגש ולהכיר פנים מול פנים
הרבה.
בתקופה זו הספקנו המון ועלינו להיות גאים בעצמנו ולהמשיך לשאוף גבוה יותר .מתקופה קשה זאת אנו
צריכים רק לצמוח .לשאוף גבוהה ולהאמין בעצמנו .להפוך את העולם למקום פורח ובטוח בשביל כולם.
להאמין שהכל אפשרי ,לא לעצור ,לצמוח ,לגדול וללמוד .צריך להיות אופטימיסטיים ולהסתכל על הטוב
שקרה בתקופה הזאת.
להעריך את מה שיש לנו עכשיו ולתת למי שאין.

לכבד אחד את השניה ולשאוף להביא שינוי.

אסור לנו לוותר על מה שאנחנו רוצים ,אסור לנו לאבד תקווה ,אסור לנו לחכות.אנו מאחלות לכל שכבתינו
בהצלחה בשנים הבאות בבית הספר אופק ,שתגשימו את עצמכם ותגיעו לכל מטרותיכם ,עבודה קשה
משתלמת! לשכבות כפירים ולימונים ,אנו מאחלות לכל אחד ואחת מכם בהצלחה בהמשך דרכיכם,
שתמיד תהיו הגרסה הכי טובה של עצמכם ,ושתמיד יהיה לכם ניצוץ של אור בעיניים .למחנכים שלנו :אנו
שמחים שזכינו בכל אחד ואחת מכם ,תודה שאתם אוזן קשבת ,כתף תומכת ומישהו לסמוך עליו מאז
עלייתינו לחטיבה ,אנו מעריכים את זה ואוהבים אתכם.
לצוות המורים המקצועיים :תודה על כל שיעור שלימדתם אותנו בתקופה קשה זו ,אלו היו שיעורים
לימודיים ושיעורים לחיים .אנו מעריכים כל פעם מחדש את העזרה והתמיכה שלכם.
לצוות ההנהלה היקר ,תודה על הסיוע ,התמיכה ,הקבלה וההקשבה לאורך המחצית ,אנו מאחלים לכולכם
בהצלחה בהמשך הדרך ורק טוב.
לסיכום דברינו ,לכל אחד ואחת מאיתנו יש את האפשרות לעשות את העולם טוב יותר .בהצלחה לכולם
במחצית הקרובה .מה שנשאר זה לקוות שהיא תהיה טובה יותר מהקודמת לה.

באהבה שכבת ז'.

שם חדש לשכבת כיתות ז':

" שכבת שחפים"

בשבוע שעבר נחשפו חניכי ט' לקורסים שיילמדו בסמסטר ב'
ראו תקציר של הקורסים שאליהם נחשפו החניכים...
שם הקורס :מדרמה לתיאטרון – רויטל רונטל שחף
מה יילמד :במהלך הקורס ,נחשף לשני מחזות ,נכיר את שפת הדרמה והתיאטרון .נלמד כיצד הופכים
את הטקסט הכתוב הלכה למעשה ,ונתנסה בחקר דמות מהבסיס הנתון במחזה ,להבניה מקורית
שלנו .כמו כן ,לאחר עבודת השולחן והחקר ,נתנסה בתפיסה בסיסית של אמירת המסר של המחזה,
הנושא והקונפליקט ,ונבדוק כיצד ניתן דרך שפת התיאטרון להעביר את הרעיון של המחזה דרך
מרכיבי שפת התיאטרון המעשיים .כל תלמיד יתנסה בחלק משחקי /הפקתי בהצגה.
התוצר שלנו  :הצגה קצרה ,אשר מבוססת על הטקסטים אותם למדנו .ההצגות מוצגות בפני
קהל.

*********************************************************************
****************
שם הקורס :לספר את הסיפור :ספר או סרט? – שוקי סומר
מה יילמד :במסגרת הקורס נחשף ליצירות ספרות כתובות שהפכו להיות סרטים .נבחן את המאפיינים
הספרותיים והקולנועיים על הדומה והשונה ונתייחס לנקודות המבט השונות.
בעקבות המפגש עם הקריאה/צפייה נשאל את עצמנו שאלות המלוות את חיינו וננסה להבין את
הרגשות העולים בי במהלך קריאה או צפייה .מה מייחד את התנהגותי בהתאם לאחרים?
התוצר שלנו  :תצלום מבויים.
*********************************************************************************
************
שם הקורס" :ממזרח יתפרץ הר געש"  -היצירה המזרחית – מירב מסס

מה יילמד  :במהלך הקורס נעיין ביצירות שנכתבו ע"י יוצרים ויוצרות בני עדות המזרח .נדון
בשאלות כמו מיהו מזרחי ומה מגדיר אדם כמזרחי? נשמע קולות שנדחקו בעבר ממרכז הבמה
התרבותית או שלא נשמעו כלל.
נחשוף את הביקורת החברתית העולה מן היצירות וזו תפרוש בפנינו את עולמם וחוויותיהם של היוצרים
והיוצרות בני עדות המזרח.
*במהלך הקורס נעסוק בז'אנרים שונים בספרות ונתוודע לשירה "ערס פואטית".
התוצר שלנו  :כתיבת שיר "חי ובועט" ברוח השירים שנלמד.
*******************************************************************
שם הקורס :סכסוך אחד נרטיבים שניים  -מיכל חמו ,אפרים אייזנברג ,גל רגב
מה יילמד  :במסגרת הקורס נכיר את הסכסוך הישראלי-פלסטיני ,ננסה להבין את מורכבותו
ונחשף לנקודות מבט שונות לגביו .נגלה שקשה לקבוע מתי בדיוק הסכסוך התחיל ,וקשה עוד יותר
לקבוע מתי וכיצד יסתיים .נשאל הרבה שאלות ,ולא תמיד נמצא את התשובות.
התוצר שלנו :פאנל בנושא הסכסוך ,בו קבוצות שונות מייצגות עמדות שונות בנוגע לסכסוך ולפתרונו.
*********************************************************************************
****************
שם הקורס :המלוכה בישראל – אסתי שהם
מה יילמד :בקורס נבחן את השאלה :איך ומדוע התחילה המלוכה בישראל? כיצד תיפקדו
מלכי ישראל? כיצד התנהלו החיים בארמון? מה היו היחסים בין הנסיכים?
נלמד מתוך ספר התנ"ך את הסיפורים הרלוונטיים על שלושת המלכים הראשונים :שאול ,דוד ושלמה
התוצר שלנו :מצגת.
מרגע הכתרתם ועד סופם.

הרצאה בנושא אלכוהול וסמים ונהיגה תחת השפעותיהם
לשכבות י“א+י“ב

ביום שלישי ה 92-בדצמבר ,התקיימה הרצאה לתלמידי יא" -י"ב בנושא אלכוהול וסמים
ונהיגה תחת השפעותיהם יחד עם המרצה עו“ד אלה שוורצמן.
ההרצאה התחלקה בתוכה ל 9-הרצאות קטנות עם הפסקה ביניהן ,הראשונה עסקה בנהיגה תחת
השפעת אלכוהול וסמים והשנייה התמקדה בשתייה אלכוהול באופן כללי .ההרצאה הייתה אמורה
להתקיים פנים מול פנים אך בהתאם למצב הקיים ולרוח התקופה התקיימה בזום  .רוב התלמידים
התחברו מהבית וחלקם שהגיעו לבית הספר התחברו יחד מהכיתה .החוויה בזום הייתה קצת שונה
אך לא הפריעה להרצאה או למסר שלה והדברים הועברו בצורה ממש טובה.
במהלך החלק הראשון ,נחשפנו לסיפורים רבים שקרו בארץ ,בין השאר תאונה שבמהלכה נהרגו
אנשים ,לרוב בני נוער ,עקב שתייה או שימוש בסמים .אלה המרצה סיפרה על המקרים לעומק,
הסבירה בדיוק מה קרה בהם ומה היו ההשלכות והתוצאות ,גם של הנהגים וגם של הנפגעים .תוך
כדי ההרצאה היינו צריכים לענות על שאלות בצ'ט או באמצעות סקר שהיא העלתה על המסך כגון:
האם יש לנו רשיון נהיגה ,האם יצא לנו לנהוג תחת השפעת אלכוהול או סמים ,האם אנחנו יודעים
מה הוא העונש על נהיגה תחת השפעת אלכוהול וסמים ועוד…
גם במהלך החלק השני ,נשאלנו מספר שאלות שנגעו בחוויות שלנו עם אלכוהול ,האם התנסינו
בשתיית אלכוהול? האם ראינו מישהו מגיע למצב של אובדן הכרה או שאנחנו הגענו למצב הזה
ועוד ...דיברנו על מה אלכוהול עושה לגוף שלנו ומה יכולות להיות ההשפעות העתידיות שלו במיוחד
עבור נערים בגיל ההתבגרות .בניגוד להרבה הרצאות שמנסות מאוד להפחיד ולהגיד לנוער שאסור
לשתות ואסור לעשות דברים כאלה ,המסר מההרצאה הזו היה שזה בסדר לשתות אלכוהול ושלרוב
זה בלתי נמנע ,אך צריך לדעת לשתות במידה.
אלה גם לימדה מה לעשות במידה ומשהו משתבש ,דברים שמאוד חשוב לנוער לדעת כי כיום חלק
מהילדים מתחילים להתנסות בדברים כאלה כבר בגיל צעיר...
התאונות והמקרים שהוצגו במהלך ההרצאה ,עזרו לנו מאוד להתחבר באופן אישי יותר לנושא
ההרצאה ,המרצה לא "דיברה באוויר" אלא נתנה דוגמאות מוחשיות שנגעו אלינו.
שתי ההרצאות היו מרתקות ומעניינות ,בנוסף למקרים השונים  -היחס האישי מצד המרצה
וההקבלה לחיים שלנו נתנו לנו נקודת מבט שונה על הנושא ועזרו לנו להבין איך אנחנו צריכים
לפעול במצבים שבהם אלכוהול וסמים מעורבים.
ליאור צימרמן -י“א3

קצת ממה שקורה בספריה שלנו...

אנו משתדלים לחזור לשגרת לימודים ולכן ,התלמידים
מגיעים ללמוד בספריה בקפסולות ולפי הנחיות התו הסגול.
כיתות י' מגיעות באופן קבוע לשיעורי אזרחות בספריה וכן,
מתקיימים כל העת שיעורים בהיסטוריה ,ספרות ועוד.

הזמנו את תלמידי שכבת ז' לשיעורי היכרות עם הספריה.
המפגש חושף אותם לאוסף הספרים ומעודד אותם להגיע
לספריה גם בשעות הפנאי שלהם .המפגשים נערכים
בקפסולות של עד  01תלמידים בכל מפגש.
התלמידים עברו בין
התחנות השונות בהן למדו
כיצד לחפש ספר בספריה,
פתרו כתבי חידה ,למדו
כיצד להשתמש במפתח
עניינים ,השאילו ספרי
קריאה ועוד..
בתמונות כיתה ז' 0עם
המורה מור עקיבא
מתארחים בספריה.
קצת לפני חופשת החנוכה ,הספריה אירחה את ז' 4לפעילות
בנושא החג.

בהדרכתה של רביטל אברהם הלבורנטית הם למדו כיצד
להכין "חנוכיה צבעונית מדיו מטפס".
כל ילד צייר חנוכיה בטושים ,כשטבלו את הציור במים
הצבעים טיפסו במעלה רצועת הנייר ע"פ עיקרון הנימיות
וכך גילו התלמידים שישנם צבעים מסוימים שמורכבים
מכמה צבעים.
פעילות נוספת היתה צביעת וגזירת דוגמאות של אשליה
אופטית והצמדתם לסביבונים ,כדי לראות מה קורה
לצבעים כאשר הסביבון מסתובב.

בברכת חזרה מהירה לשיגרה,
רונית רווח
ספריית אופק

שיחות הורים -חניכים

שיחות הורים -חניכים
משבצות משבצות התכנסנו מרחוק לשוחח ולהביט לעבר קו הסיום .לנסות לתאר
אותו לכדי אירוע ממשי -שנראה ,שמרגיש ושמתקיים ממש .לצד התבוננות אחורה אל הדרך שעברנו ,הכוחות
שסייעו לנו ,האנשים שהיו שם והקשיים שמהם למדנו.
חלקכם הצטופפתם יחד באותה המשבצת ,לחלקכם היה נוח לשבת במשבצות נפרדות וחלקכם אף נפגשתם
במסך אחד אך ממקומות שונים בארץ.
החניכים היו אלו שבמרכז .שמדברים את עצמכם ומשתפים אותנו ,הורים ומחנכת ,במחשבות והרגשות שהם
חלק מהדרך .אלו לא היו שיחות על ציונים ודיווחים .אלו היו שיחות עומק עשירות.
אביא כאן מספר ציטוטים חשובים:
"עשיתי מעבר קשה והצלחתי...קודם מצאתי את המקום שלי ואחר כך יכולתי להתפנות גם ללימודים",
"החוויות בבית הספר מכינות אותי לעולם הגדול ולצבא",
"דמויות השראה עוזרות לי לשאוף גבוה"
"עכשיו אני יודע מה אני מסוגל להוציא מעצמי"
צעדים" :תכנון זמן יעיל .לפנות זמן למה שחשוב לי"
"חוויתי אירועים קשים ,אבל הם בנו אותי ,עיצבו אותי והפכו אותי למי שאני היום"
"למדתי לא להיבהל מזה שאחרים עושים דברים לפניי .אני יודע שאעשה בהמשך יותר מזה"
בקשה מהסביבה" :שיהיו קשובים לי ,שידעו להבין באיזה מצב אני נמצא ומה אני צריך באותו רגע"
"דברים שעברתי הראו לי שאני יכול לסמוך על אנשים מסביבי ,יש מערכת שעומדת אחריי .להאמין בעצמי
ולדעת שאפשר"
שירן פרי -מחנכת י“ב8
סדנת פסטה

ביום חמישי  04.0ערכנו סדנת בישול בזום שהייתה פתוחה לכל חניכי וחניכות
בית החינוך .לקראת הסדנה שלחנו למעוניינים רשימת מצרכים מפורטת וקישור
להצטרפות .לימדנו מתכון לבצק פסטה בסיסי ,הכנו את הפסטה בלי צורך
במכונת פסטה מיוחדת וכמובן שני רטבים ביחד עם הפסטה – עגבניות ושמנת
פטריות.
אנחנו ממש נהנינו להעביר את הסדנה ולראות חניכים שהצטרפו מצליחים
ליצור ונהנים; וכמובן שנהנינו גם מהתוצר בסוף שיצא לא פחות ממדהים! רובנו
אוהבים לבשל ואם יהיה ביקוש נשמח להעביר עוד סדנאות כאלה ולראות עוד
חניכים מצטרפים אלינו ומנסים דברים חדשים.
לסיום :מוזמנים להשתמש במתכון לרוטב עגבניות המפורסם של דניאל!
מבטיחים שברגע שתנסו לא תכינו רוטב עגבניות בצורה אחרת...
אופן הכנה:
מקלפים את העגבניות והשום וחותכים לקוביות .מטגנים במחבת עם מעט שמן
זית עד שהעגבניות מתחילות להוציא מעט נוזלים (רק זהירות לא לשרוף את
השום!) .מוסיפים כחצי כוס מים ,אפשר גם פחות או בכלל לא אם יש מספיק
נוזלים מהעגבניות וגם את עלי הבזיליקום .אחרי כמה דקות של בישול טוחנים
את הכל ביחד בעזרת בלנדר מוט או בלנדר רגיל .מוסיפים תבלינים לפי הטעם.
כשהרוטב מעט מצטמצם ,הוא מוכן ומוסיפים לפסטה עם מעט פרמזן מעל.
בתיאבון!
מקווים שנהניתם איתנו בסדנה ומחכים לראות אתכם מעבר לזום ,אוהבים,
קומונה ח'

מצרכים:
שמן זית
 6עגבניות (עדיף רכות)
כמה שיני שום לפי הטעם
חצי כוס מים
חופן מכובד של בזיליקום טרי
מלח ,פלפל ופפריקה לפי
הטעם
אופציונלי :פרמזן וצ'ילי גרוס

מגמת אמנות באופק

קהילת אופק,
רצינו לשתף אתכם בנעשה במסגרת שיעורי האמנות בחטיבת הנעורים ובמגמה לרגל סיום המחצית.
בתקופה זו חל שינוי ועברנו מהסדנה אל הבית .עשינו שימוש בכלים דיגיטליים ובחומרים בסיסיים
המצויים בכל בית .השינוי יצר במה להיכרות עם חניכים ,מפגש אישי בו התאפשר לכל המעוניין בכך
להביע את עצמו ,את עולמו ולהשתמש באמנות ככלי לשחרור ולביטוי של תחושותיו ומחשבותיו.
מאחלות שנמשיך ליצור ומחכות למפגש החברתי והאישי עם הילדים והחומרים גם בסדנה ,לילך ,סיון

וגפן.

