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תשפ“א

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

לקהילת אופק שלומות,
אנו שמחים עם החזרה ההדרגתית של החניכים.ות ללמידה באופק פנים
אל פנים .אנו חווים יחד חזרה למסגרת והתחלה של שגרה לצד סוג של
דז'ה-וו  ,בחירות לכנסת ה  ,42בפעם ה 2-בתוך  4שנים.
המציאות הפוליטית בארץ תקועה ,המנהיגות שחוקה ותפקידנו לחפש דרך
לעורר ולפתח תקווה ואופטימיות ,להראות שיכול להיות אחרת ,לכוון
לחברה שיש בה סולידריות ,חברה הדואגת לחלשים ולמיעוטים ,לחינוך
ולעתיד טוב יותר לבני הנוער .רוצים שאפשר יהיה לתת אמון במנהיגות
ולחוש שאנחנו בראש סדר העדיפויות של נבחרי הציבור.
שיתוף פעולה שלנו עם וועד ההורים הביא אותנו לצאת יחד להפגנה
ומחאה על השארת חניכי ז' עד י' בבית ועל מתווה שאינו מאפשר חזרה
של ממש ללמידה בבית החינוך .הידוק הקשר עם הקהילות והשותפות
עם ההורים חשובה לנו ונמשיך לשמור עליה.
באופק אנחנו פוגשים ומוצאים את החניכים צמאים למפגש ולקשר ,רוצים
שגרה ,מסגרת ,גבולות ולחוש משמעות במה שעושים .אנו רואים את
חשיבות המפגש החברתי והקשר ,את הצורך במיומנויות הקשורות
בקבוצה ,ביכולת להתנסות וללמוד את הכישורים החברתיים ,לראות את
הערך במפגש אנושי ,את האכפתיות בין אחד לשני דרך סולידריות
ודאגה למישהו אחר שאינו אני.
לאחר חופשת הפסח שכבות י"א וי"ב יוכלו לחזור ללמידה מלאה
ולטיולים שנתיים עם לינה בשטח במידה ו  %09מחניכי שכבות אלו
יהיו מחוסנים .אני קורא ומבקש מכל אחד שיכול ,לדאוג להתחסן
כדי שאפשר יהיה לקיים לימודים במתכונת מלאה ,כולל פעילויות
חברתיות ,וטיולים .נכון לשעה זו ,בשכבות י"א י"ב ,אנו עומדים על
 %39מהחניכים אשר פטורים מבידוד.
לאחר פסח תיפתח הקפיטריה באופק לפי התנאים והמגבלות שיהיו
מותרים ,נדאג לעדכן.
צוות בית החינוך ממשיך לכוון את הלמידה לתנאים החדשים תוך
השקעה של מאמצים להגיע לכל אחד מהחניכים ולהגדיר מחדש
מטרות מתאימות ומזמנות חוויה של הצלחה .הערכה רבה לצוות
אופק עם חיזוק וכוחות עם היציאה לחופשת הפסח ולהמשך השנה.
חג אביב שמח לחברי קהילת אופק ומשפחותיהם.
זיו שר מנהל בית חינוך אופק

הרמת כוסית לצוות אופק לפני היציאה
לחופשת הפסח

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

הפנינג בחירות \ צוות החינוך החברתי

ביום שני ה 3..3-התקיים הפנינג חגיגי וססוגני לקראת הבחירות לכנסת ה42-
בהפקת הש"ש וחניכי שכבת י
בהפנינג נחשפו החניכים למצעי המפלגות השונות וכן השמיעו את עמדותיהן
ב"הייד פארק" פתוח  :כל חניך שמעוניין לשכנע בעמדותיו ולקיים דיון פתוח עם
הקהל הוזמן לעשות כן.
במקביל לאירועים אלו הצביעו החניכים בקלפי ומימשו את זכותם האזרחית.
תוצאות הבחירות הבית חינוכיות יפורסמו באתר בית החינוך בימים הקרובים.
אנו קוראים לאנשי הצוות והחניכים בעלי ובעלות זכות ההצבעה  -להצביע
ולהשפיע
צוות החינוך החברתי
הפגנה לפתיחת כיתות ז‘-י‘

באמצע חודש פברואר ,פורסמה
הפעימה הנוספת של פתיחת
המשק ובה מתווה לפתיחת
בריכות שחיה ,חדרי כושר קניונים
ועוד נדהמנו לגלות כי לא פורסם
מתווה פתיחה לכיתות ז-י .מתוך
ההלם ותהסכול קמו מספר מורים
בבית החינוך ואמרו עד כאן ,לא ניתן לשתוק יותר על
מול העוול .אל הקבוצה הצטרפו הורים ,מורים,
מנהלים ותלמידים מכל הארץ ותוך מספר ימים קם גל
עצום של מחאה :הפגנות ,שיעורים שמורים העבירו
בקניונים ,פניות לבג״ץ ,אין סוף התייחסות בתקשרות
ועוד .נראה שלראשונה ,אחרי כמעט שנה במשבר
הקורונה ,סוף סוף יש התייחסות לקבוצת הגיל
שנשארה הכי הרבה זמן בבית.
ואכן בהתלטויות לגבי המעבר לפעימה הבאה היה
ניכר כי אי אפשר יותר להשאיר את בתי הספר
סגורים .לחץ התקשורת ודעת הקהל עשה את שלו.
תמונות נוספות מההפגנה ניתן לראות באתר בית הספר

התיקון לא הושלם .עדיין מתווה החזרה משאיר מעט מאד יכולת לייצר שגרה עבור בני הנוער .עדיין לא
פורסמה תוכנית שיקום לנזקים הנפשיים החברתיים והלימודיים ,אין שום מתווה לנוער בערים אדומות ואין
התחייבות להעלות את החינוך על סדר העדיפות הלאומי.
אנו מקווים כי חניכי וחניכות אופק קיבלו את המסר שעבור המורים והמחנכים שלהם ,הם וקשייהם לא
שקופים .אם צריך ,נצא לעמוד על זכותם לחינוך ברחובות ,במסדרונות הכנסת ובאולפני הטלויזיה.
ב 43.4יצאה קבוצה של קרוב ל 400מורים חניכים והורים ,להפגנה בצומת נהריה .לא מראה שקורה כל יום.
אנו מקווים כי החניכות והחניכים שהרימו את ההפגנה והפגינו כושר ביטוי ,ארגון ומנהיגות מדהימים ,אף על פי
שלרובם זו הייתה ההפגנה הראשונה בחיהם ,הייתה זו חוויה ראשונה של מעורבות אזרחית שתלווה אותם
לעתיד.
נועה סביר -מחנכת ט‘6

חדשות הגן

ברוכים השבים,
אז כפי שאתם בטח מרגישים כבר החלפנו עונה ואנחנו בעיצומו של האביב .עם עוד קצת זכרונות אחרונים של
חורף עם הגשמים שנותרו ,אבל בסך הכל ניתן להרגיש בהתחממות וביציאתה שלהשמש ברוב ימות השבוע.
לשמחתנו ,פעילות בית הספר מתרחבת וכך גם כמות הילדים והמורים שפוקדים מדי יום את הגןהאוב שלנו.
כעת נפנה מבט לצמחייה שלנו בגן.
נתחיל עם פריחתו הכחולה והמרהיבה של הפלנקטרנטוס .לצידו אם נפקח את עינינו נוכל להתהדרבכסיה
זקופת האשכולות ובהמשך בקרינון המיוחד במינו.
כמובן שלא נשכח את השקדיה המופלאה שמקשטת את רחבת המנהלה מעל חדר המורים עלהמדרכה ניתן
להנות מקישוט הפרחים הלבנים.
לצערנו בין השפעות הקורונה נאלצנו גם השנה לדחות את מסורת השתילות של כיתות ז׳ ,ולכן לאחר חשיבה
הוחלט שנשלים בשנה הבאה את שתילות השנה והשנה הקודמת לה בתוספת המחזור החדש שייקלט .כך
שמצפה לנו בטו בשבט הבא חגיגה.
זכרו שהגן הוא של כולנו תהנו ממנו ושימרו עליו.
עד כאן להפעם ,וניפגש בשבילים.
אורי ,הגנן.

כסיה זקופת אשכולות

פלנקטרנטוס

קאלה לבנה
קרינון

מתנות לאביונים  -שכבת לימונים\ נועה סביר

כחלק מהובלת פורים בחטיבת
הנעורים ,צוות משכבת לימונים הוביל
איסוף של ״מתנות לאביונים״ :תרומת
מוצרי מזון ומשחקים למשפחות
נזקקות .בשל המצב בו אין שגרת
הגעה לאוופק ,חניכי השכבה יצרו
עמדות איסוף ביישובים וכן אספו
מתלמידים שהגיעו לפעילויות פורים
באופק.
חניכות וחניכים ארגנו מארזים לפי
הצרכים האישיים של כל משפחה
כגון מספר נפשות ,גילאי הילדים,
רגישויות למזון וכדומה והוסיפו ברכה
מותאמת למארז.
המארזים חולקו למשפחות על ידי
מתנדבי ארגון תרבות של סולידריות ועוררו שמחה והתרגשות רבה בעיקר בעושר שהיה בהם ובחשיבה
האישית על כל משפחה.
יישר כח לכל המשפחות שתרמו ובמיוחד לצוות החניכים.ות:
ניצן בכר ,כפיר הספל ברמן ,ג׳ניפר סאקר ,לורן ג׳ומעה ,נועם כהן ושיר גלס.

חגיגות פורים בחטיבת הנעורים\ דקל סקג'ו -חניך בשכבת ט

בשנה זו ,שנת הקורונה ,קיום הפורים כפי שהכרנו אותו היה בסימן שאלה גדול
מאוד .אנחנו ,חניכי שכבת ט' לא הסכמנו לוותר עליו והחלטנו ביחד עם ענבר
הרכזת החברתית על מתווה שבעזרתו נוכל לקיים את חגיגות הפורים.
הנושא הנבחר שלנו היה פורים עשורים ומיד התחלנו לעבוד על הכנת
התפאורות ,כתיבת מערכונים ,בניית ריקודים וכו'.
הכל היה נראה מושלם והיה נראה ששום דבר לא יכול לשבש לנו את
התכניות ,עד שממש יומיים  -שלושה לפני הפורים נודע לנו שהמתווה שהכנו
לא עבר אישור של המפקח .למרות שהיינו מאוד מאוכזבים לא התייאשנו וביום
אחד צילמנו את כל ההצגות והריקודים וקטעי המעבר ויצרנו סרט פורים בתוך
שלושה ימים.

בימים של הפורים נציגים משכבתנו הלכו מחופשים אל שכבות ז' ח' והעבירו
חידון פורימי ומשחק בסגנון "הכל הולך" ובנוסף הקרינו את סרט הפורים
שהכנו .היה מוצלח מאוד התלמידים נהנו וגם המורים מאוד התלהבו.
לסיכום ,גם כל מכשולי הקורונה שהיו לנו בדרך לא עצרו אותנו מלעשות הכי
טוב שאנחנו יכולים ,ואנחנו מקווים ששנה הבאה נוכל
לחזור למסיבות המסורתיות של אופק כי תכל'ס אין
עליהם!
דקל סקג‘ו -ט‘0

תוצר סמינר הובלה בשמרת

סמינר הובלה של שכבת ט התקיים לפני מספר חודשים ,בשל
המצב ,התקיים הסמינר ביישובים .כחלק מהסמינר עסקו
החניכים בחלומות על מה יכול להיות ביישוב שלהם ועוד לא
קיים.
חלומם של קבוצת חניכים וחניכות בשמרת היה להקים חנות יד
שנייה בקיבוץ .חלומם פגש כמה מנשות הקהילה בכל הגילאים
שדמיינו גם כן חנות שכזו זמן רב.
בשילוב כוחות ויכולות בין דורי ,ומתוך סבלנות ונחישות ,נולדה
החנות המופלאה ״מועד ב׳״ כחנות קהילתית בתודעת שפע-כולם
מוזמנים לקחת לפי צרכיהם ולהביא כל מה שאין להם צורך בו.
קהילת החנות מוזמנת להשאיר תרומה כספית בהתאם לרצונם
להמשך אחזקת החנות וכסף שיצטבר יופנה לפרוייקטים למען
הקהילה .החנות גם מכינה "מארזי חסידה" של שמיכות ובגדי תינוקות באיכות מעולה שמועברים ליולדות
במצוקה כלכלית דרך הרווחה בעכו וכן מארזי בגדים ומשחקים שמועברים לבית מגן לנשים מוכות.
קבוצת הלימוניות מובילה את כל העיצוב הגרפי ,ואחראית על משמרת פתיחה בשבוע וכן ארגנה את ארוע
הפתיחה .בנוסף החבורה שואפת לייצר ארועי שיא בחנות פעם בחודש.
החנות כבר מהווה מוקד למפגש רב גילאי שהיה כה חסר ופריטים איכותיים רבים מצאו בית חדש.
יישר כח על ההובלה ללימוניות והלימונים משמרת!
נועה סביר מחנכת ט‘6

פורים קרנבל -עומר חמו

השנה הפורים היה באחריות השכבה שלנו -שכבת השחר
העולה .החוויה של הכנת חג הפורים בבית הספר בשנת
קורונה הייתה חוויה מאוד מאתגרת ולא פשוטה ,אך כזאת
שגם לא נשכח לטובה.
התחלנו מנקודה שבה לא ידענו לגמרי מה מותר ואסור
מבחינת ההגבלות ועד כמה אפשר לייצר תוכן שגם יהיה
משמעותי וגם יעמוד בהנחיות של הקורונה.
היו לנו לא מעט מפגשי זום כדי להבין מה אפשר לתכנן
ומה אנחנו נעשה בחגיגות.
הגענו אחרי שעות בית ספר המון פעמים ועשינו את הכי
טוב שלנו כדי להרים את הפורים המטורף שאפשר בזמן
מסובך שכזה.
החלטנו שברוח החג חשוב לא פחות לתרום מאשר לשמוח
ולרקוד ובמנהרה שבנינו הנחנו קופסת תרומות ,כאשר כל
תלמיד הביא ממתק או חטיף לתרומה.
כמות התרומות ריגשה אותנו ואנחנו מודים לכולכם שלקחתם
חלק במצוות החג החשובה הזאת!
את כל התרומות עטפנו למשלוחי מנות מקסימים אותם הבאנו
למחלקת הקורונה שעובדת ללא הפסקה ועושה עבודה כל כך
חשובה!
עומר חמו -י“א0

יום ניקוי בשיירת יחיעם \ שכבת י"א  -השחר העולה
עינת ברט -רכזת שכבת י"א

לאחר שבוטל לנוער המדהים שלנו מבצע ניקוי החופים מזיהום
הזפת עקב אישורי הגורמים הרשמיים ,נמצאה להם חלופה.
בעזרת הירתמות מחלקת איכות הסביבה לנושא ,יצא לפועל מבצע
נקיון בשיירת יחיעם של שכבת י"א "השחר העולה".
בפתיחת היום נפגשנו עם נציגת קקל ,קיבלנו הסבר על האתר ועל
אופן הניקיון ושקיות ניילון וכפפות והתחלנו לנקות .מזג האויר היה
לטובתינו ,הורגשה אווירה טובה וחיובת יחד עם רוח נעורים ושמחת
הנתינה.
כל אחד נתן מעצמו מלאנו שקיות רבות עם זבל והשארנו אחרינו
אתר נקי ומזמין.
איזה כייף להפגש מחוץ לבית הספר באוויר הפתוח ולתרום
מיכולותינו לסביבה.
עינת ברט /רכזת שכבת י"א  -השחר העולה

פרויקט מצטיינים ט‘ עם בית הספר השלום משיח דנון

באירוע סיום בזום הסתיימה מחצית א' שנתו ה 3.-של פרויקט ט'
מצטיינים במדעים ומתמטיקה אופק-השלום.
במשך שנות פעילותו ידע הפרויקט להתגבר על הקשיים שנוצרו
בחברה הישראלית עכב אירועי טרור והמלחמה בעזה .השנה,
בגלל הקורונה ,נפגע הפרויקט בצורה קשה.
ראשית ,כי אחד מיסודותיו המפגש המשותף יהודי-ערבי לא
התקיים השנה (היציאה ליומיים לאקדמיה ,חקר משותף ואירוח בבתים).
למרות הקשיים ,הנחינו את התלמידים בביצוע מחקרים באמצעים הקיימים בבית ,ובניסויים העומדים
בהגבלות הבטיחות של משרד החינוך :במתמטיקה -קומבינטוריקה ,כימיה -גורמים המשפיעים על גיבוש
קרח ,ביולוגיה -השפעת גורמים שונים על קצב התסיסה בשמרים ובפיסיקה -קיומם של חוקי
הפיסיקה במשחקי מחשב ו-שבירת אור וחוק סנל.
כל הכבוד לתלמידינו שהצליחו לגלות מחויבות לכל חלקי תהליך החקר :ביצוע הניסויים ,כתיבת
עבודת חקר והצגתה לפני תלמידי הכיתה.
שוקי סער

מה קורה בספריה שלנו?
עינת ברט -רכזת שכבת י"א

משנכנס אדר לספריה...
כיתה ז'  2מגיעה לספריה בקביעות אחת לשבוע ,ולרגל חג פורים ,הכנו פעילות לתלמידי הכיתה שכללה
יצירה של מסיכות ומשלוח מנות ,פתירת חידונים בנושא החג ותפזורות.

בפעילות "מה מצויר על הכריכה" התלמידים התבקשו לאתר
את הספרים על המדף באמצעות חיפוש פיזי או חיפוש במחשב
ולחבר בין הספר למחבר שלו.
בפעילות לפסח ,התלמידים חיפשו את "האפיקומן" בין ספרי
הקריאה והעיון.

ןביום האישה הבינלאומי קיימנו בספריה שתי הרצאות לנשים :
הרצאתה של גב' אספהאן בהלול על "התקשורת בעולם הערבי
עם היבטים על מקומה ומעמדה של האישה הערביה בעשור
האחרון".
והרצאתה של ד"ר ג'נט מיכאיל ,רופאת משפחה שריפאה את
עצמה ממחלת הסרטן על "חשיבה מחוץ לקופסה".
מפגש זה תוכנן ע"י ניצה בטשה ,בחסות קרן חייקה .
וגילו מטמון של מטבעות שוקולד.

פסח בפתח ואנו נשמח לקבל ספרי קריאה שאינם נחוצים לכם על מדף הספרים בבית.
כמו כן כל התלמידים/מורים שיש ברשותם ספרים שסיימו ללמוד איתם ,מוזמנים להחזיר
אותם לספריה בהקדם.
בברכת חג אביב שמח!
רונית
ספריית בית חינוך אופק

אשכול הומניסטיקה – חטיבת הנעורים
עינת ברט -רכזת שכבת י"א

יצאנו לדרך...
קורסי הבחירה במסגרת הנושא המרכז "נרטיבים" במסגרת מקצועות ההומניסטיקה :תנ"ך ,ספרות ,תאטרון
והיסטוריה יצאו לדרך בשכבת כיתות ז' ובשכבת כיתות ט'
התפיסה הפדגוגית העומדת מאחורי תכנית זו היא המשמעות הרבה שאנו מייחסים לבחירה בתהליך הלמידה.
קורסי הבחירה מבוססים על בחירתם החופשית של החניכים והמורים כאחד.

המורים בחרו את התוכן אותו ילמדו ואילו החניכים בחרו את
התחום בו הם מעוניינים להעשיר את לימודיהם .תהליך
הלמידה ילווה בשאלת חקר אותה החניכים יחקרו ובסיומו
יציגו את התוצרים לכלל בית החינוך
אסיף תוצרים מתוכנן להתקיים במהלך חודש יוני
בהשתתפות ההורים
יש למה לצפות....נשמח לראותכם,
שוקי סומר – רכז פדגוגי

