29.12.19
א בטבת תש"פ

משולחן המנהל מספר 4
אמר ר' יוסי:
כל ימי הייתי מצטער על המקרא זה" :והיית ממשש בצהרים
כאשר ימשש העיוור באפילה" (דברים כ"ח– )29 ,
וכי מה אכפת לעיוור בין אפילה לאורה?
עד שבא מעשה לידי.
פעם אחת הייתי מהלך באישון לילה ואפלה ,וראיתי סומא שהיה
מהלך בדרך ואבוקה בידו.
אמרתי לו :בני ,אבוקה זו למה לך?
אמר לי :כל זמן שאבוקה בידי – בני אדם רואים אותו ,ומצילים
אותי מן הפחתים ומן הקוצים ומן הברקנים.
(תלמוד בבלי ,מסכת מגילה ,דף כ"ד ,עמ' ב')
אור האדם אינו מאיר רק את דרכו ,כי אם סימן ודרך להולכים לאורו ,בדרכו ומשנתו.

תלמידים ,הורים מורים ושותפים יקרים,
"משולחן המנהל" נפתח במסכת מתלמוד בבלי ,מסכת המדגימה את חשיבותו של האור
המצוי בכל אדם ,שאם לא בכדי לסייע לו עצמו ,יסייע בידי אחרים לעזור לאינדיבידואל
ולהצילו .בכל אדם יש נר דולק ,נר יחיד ומיוחד .מוטיב האור המסמל יותר מכל את חג
החנוכה ,יוביל בסקירה זו.
בברכת חג אורים שמח,
מושיק לוי,
מנהל בית הספר

בעיניים שלנו
אז מה היה לנו החודש?
שכבה ז
ביום שני ה  ,16.12השתתפו תלמידי כיתות ז +2ז 3ביום ההתרמה לעיוור בשיתוף "המרכז
לעיוור בישראל" ,לאחר קבלת הדרכה ממדריך כבד ראיה.
התלמידים יצאו להתרים את תושבי העיר אופקים אשר פתחו דלתותיהם ברוחב לב.

שכבה ח


כיתות ח+1ח 2יצאו לסיור של"ח בעיר בהדרכתו של המורה לשל"ח שמעון זוהר.

לתלמידים הוסבר על תוואי הנוף ומקורות המים השונים ,תוך שימוש במשחקים וחידונים
הקשורים לנושא הסיור ,ולמדינה.
הסיור הסתיים פארק אופקים בהתנסות בבישולי שדה ,אפיית פיתות ,הכנת סלטים ושתייה חמה,
איך נאמר? שולחן כיד המלך.
התלמידים נהנו מאוד תודות לשילוב בין חוויה ייחודית ,למידה ,טבע וערכים.


ביום א  22.12.19יצאה כיתה ח 5במסגרת התוכנית למעורבות חברתית בליווי צופית-
מחנכת הכיתה ,נועה ( שנת שירות)ונאווה הסייעת הכיתתית ,ליום התנדבות בתחנת
רכבת אופקים בסימן חג חנוכה .התלמידים התארגנו בקבוצות החל מהרעיון של איסוף
מוצרים וכלה במפגש אחר הצהריים להכנת סופגניות ודברי מתיקה .הם חילקו
סופגניות ,עוגות ופינוקים מתוקים נוספים ,ובכך שימחו את החיילים ,העוברים והשבים.
התלמידים התקבלו בשמחה .היה מרגש ומאיר.

מיזם חברתי זה תרם רבות לגיבוש התלמידים ,שיתוף הפעולה ,עבודת הצוות ,תוך העלאת הרגשת
הסיפוק והנתינה.

שכבה ט


במסגרת תכנית העשרה לתלמידי כיתת נחשון ( כיתה למנהיגות ומצוינות) ,יצאו
תלמידי כתה ט 2לסיור לימודי חוויתי במרכז גו אלון .במהלך הסיור התלמידים

נחשפו לתרבות הבדואית ,סיירו במוזיאון ,הכינו פיתות בטבון ,לגמו מעט תה,
ולקינוח אכלו בקלאווה -כמיטב המסורת והאירוח הבדואי.



במסגרת התוכנית למעורבות חברתית קהילתית של בני הנוער בקהילה ,תלמידי
כיתות ט' יחד עם מחנכות הכיתה ,מאמצים את מרכז יום לקשיש באופקים ,זאת
לאחר מפגשי תאום צפיות והכרות בין רכזת השכבה ,רכזת מעורבות חברתית
ומחנכות הכיתה .הראשונים לעשות זאת היו תלמידי כתה ט  .5במהלך יום
ההתנדבות התלמידים שימחו את הקשישים ,ניהלו עימם שיחה ,הביעו עניין
בשלומם ,והעניקו שימת לב .מטרת היוזמה היא לחשוף את התלמידים למקום
השמה התנדבותי לקראת המחויבות בחטיבה העליונה ,לצד ערך הנתינה לקהילה.



בתחילת החודש התקיים האקתון בכיתה ט .3האקתון הוא אירוע יזמות מרתוני ,רב משמעות,
בו נעשה שימוש ב"חכמת ההמונים" בפתרון סוגיה כלשהיא .העבודה בהאקתון היא

בקבוצות חשיבה ,אשר בהן מתקיים תהליך היצירה והפיתוח של הרעיונות פורצי הדרך
לאותה סוגיה נדונה.

שכבה י


בתאריך ה  ,6/12השתתפו שכבות י-יא ביום שיא  ODTבפארק אופקים כחלק ממיזם "להעז
בשטח" .במסגרת יום זה ,השתתפו התלמידים בפעילות למידה אתגרית .את היום הנחו מלגאי
סיירת מטכ"ל יחד עם מתנדבי הסיירת .היום נבנה כרצף הדרגתי של משימות אישיות
וקבוצתיות ,אשר במהלכה התנסו התלמידים באתגרים מגוונים בסביבה טבעית ,השונה
מהסביבה השגרתית והמוכרת .אלמנט האתגר הוביל את הקבוצה מגבולות היכולת המוכרים לה
אל עבר התנסויות חדשות שאפשרו את הרחבת תחושת המסוגלות ובכך מיצוי טוב יותר של
הפוטנציאל האישי והקבוצתי .התלמידים תרגלו מיומנויות שונות :עידוד יוזמה ועצמאות ,פיתוח
מנהיגות איכותית ,עבודת צוות ,לקיחת אחריות ,קבלת החלטות ,פיתוח ועידוד חשיבה יצירתית
וגמישות מחשבתית .במקום השני זכתה כיתה י 2/נחשון /הזנק ,ואת המקום הראשון קטפה
כיתה י .4/כבוד וגאווה עצומה.



ב  9/1התקיים טקס הסיום של פרויקט  ,ACCESSתכנית ההעשרה באנגלית בשיתוף עמל
ושגרירות ארה"ב ,ובו נטלו חלק תלמידי יב .בכך הסתיים המחזור הראשון של התכנית בבית
הספר .התלמידים קיבלו תעודה שתפתח להם דלתות באקדמיה ובעולם התעסוקה.



השבוע התחלנו את פרויקט היזמות העסקית של  NFTEבכיתה י .5/התכנית מעודדת חשיבה
יצירתית ומכשירה את בני הנוער לעולם העסקים ומאפשרת להם להקים מוצר מההתחלה על כל
שלביו :פיתוח ,ייצור ושיווק .את התכנית בבית הספר מובילה מחנכת הכיתה ,שירי אודיז .כוד
אציין כי הכתה מתחרה מול קבוצות חזקות במיוחד ,כשהזוכה במקום הראשון ,תשתתף בתחרות
העולמית בארצות הברית .נאחל לכיתה בהצלחה בתחרויות הקרובות.



ביום ג  ,17/12ציינה מדינת ישראל את "יום ההוקרה לפצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה" .את
היום הזה ציינו בבית הספר עם הרצאה מרתקת לשכבות ט-י .יניב ,לוחם מילואים ביחידה
מובחרת ,הגיע לשתף את סיפורו האישי והותיר את התלמידים נרגשים ומלאי השראה .הם
למדו את משמעותה של נתינה והקרבה ,מסירות נפש ,ועל היכולת לקום ממשברים ,להתמודד
ולהתאמץ ,לדרוש מעצמנו ולא לוותר.



בתאריך  ,24/12/19יצאה כיתה י 2/נחשון /הזנק בליווי המחנכת שירה קאופמן ,לביקור
בחטיבת הילדים בבית החולים סורוקה .זאת כדי לחגוג עם הילדים המאושפזים את חג החנוכה
– חג האורות והניסים .התלמידים עברו בין המחלקות ,חילקו מתנות קטנות ונפלאות לילדים,
והקימו עמדות יצירה מגוונות לילדים.



פעילות "מחלץ קל" -שכבה י השתתפו בסדנת "מחלץ קל" של פיקוד העורף במסגרת תכנית
החירום של משרד החינוך .בפעילות ,בת יומיים ,עברו התלמידים הדרכה תיאורטית בנושא
רעידות אדמה ,כיצד יש להתגונן ואיך אפשר לעזור לאחרים בסביבתם .ביום השני ,עברו
התלמידים בפעילות מעשית ,כאשר מדריכי פיקוד העורף בנו זירות המדמות אירוע רעידת
אדמה .בסיום סדנת ההכשרה קיבלו התלמידים תעודה.



למידה משמעותית באנגלית כיתה י' -3ב 25בנובמבר ,ציינו בביה"ס את יום המאבק באלימות
נגד נשים .במסגרת שיעור אנגלית ,התקיים דיון סביב הנושא ,התלמידים צפו בהרצאת טד
חזקה במיוחד ,וקינחו בהכנת כרזות שנתלו ברחבי החטיבה במטרה לעורר מודעות לתופעה
הנוראה.

שכבה י"א
 כ 80-תלמידי שכבה יא' ,יצאו ללשכת הגיוס בבאר שבע לצו הראשון בליווי כל צוות המחנכים.
התלמידים הגיעו ללשכה לאחר הכנה משמעותית ועברו את התחנות השונות (ריאיון אישי,
אימות נתונים ,בדיקת רופא ומבחנים פסיכוטכניים) .התלמידים סיפרו כי ההכנה הייתה טובה וכי
הרגישו בטוחים בתחנות בהן עברו .ביה"ס נוקט בדרך זו ,מדוע?
ראשית -על מנת להביא את כלל התלמידים לצו הראשון ללא יוצא מן הכלל ,שנית -להביא
למקסום נתוני התלמידים אשר משפיעים באופן ישיר על הנתונים הצבאיים ועל יכולות השיבוץ
ביחידות השונות.



הדרכת קוד כיתה י"א  -3תלמידים מכיתה יא 3המשתתפים בתכנית "קדם
עתידים" השתתפו בכנס ארצי להכשרת "שגרירי קוד" בחברת התוכנה .
WIXהם סיירו בחברה והוכשרו להעביר הדרכות בכיתות חט"ב לכתיבת קוד
במסגרת יוזמה עולמית ,המאפשרת לילדים וילדות להתנסות בכתיבת קוד
בדרך חווייתית ומהנה.

תלמידי החטיבה מדעית טכנולוגית מכיתות י  ,3י"א  3וי"ב  3מציגים תכניות ופרויקטים ומשתפים
בתוצריהם רכזות ומדריכות עמ"ט מכל הארץ.

למידת חקר ,כיתות חטיבה מדעית -טכנולוגית

שכבה י"ב


במסגרת מעורבות חברתית ,חינוך לערכים וכבוד והתנדבות בקהילה ,יצאו תלמידי כיתה יב5
יחד עם דניאלה טפירו מחנכת הכיתה להפיץ אור בקרב דיירי ועובדי המפעל המוגן בעיר(
בוגרים בעלי צרכים מיוחדים)
בין שלל הפעילויות ניתן היה להבחין ביצירה ,צביעה וקישוט של ברכות ,זה לזה ,בין העובדים
במפעל .הדיירים קיבלו נרות והתבקשו לכתוב מהו האור בחייהם או משהו קטן שמאיר להם
את היום.
הנוכחים במפעל התרגשו למראה היוזמה הברוכה .תודה מיוחדת לגלית מרציאנו -רכזת
מעורבות חברתית בית ספרית ,לאיילה ,רותם ונועה -בנות שנות השרות.

 ביקור מפקד בה"ד 7
לפני היציאה לחופשת החנוכה ,התכבדנו לארח את מפקד בה"ד  7וחיל התקשוב ,אל"מ נעם אסידו .נעם,
נכנס לתפקידו לפני מספר חודשים וביקש להכיר את ביה"ס ,שלו מספר השוחרים הגדול ביותר מבין בתי
הספר הנמנים על חיילו .השיח בהשתתפות חברי הנהלת ביה"ס לצד אנשי מטה ומפקדים מחיל התקשוב
נסב סביב סוגיות מספר לרבות סוגיות ארגוניות ,ממשקי עבודה ולמידה עם החיל ,סיוע בשיבוץ
התלמידים בסיום לימודם בקורסים ובתפקידים העונים על כישוריהם.

חינוך גופני
הוקמו שתי נבחרות :קט רגל בנים כיתות ז ח ,בהדרכת המורה לחנ"ג  -דימיטרי
שיינברג ,ונבחרת אתלטיקה קלה שכבה ז ח בנים ובנות בהדרכת צוות המורים
לחינוך גופני.
שתי הנבחרות לוקחות חלק בתחרויות אזוריות וארציות .נאחל הצלחה רבה ,מרובה
בהישגים משמעותיים.

נאחל לתלמידי כיתות י"א וי"ב הצלחה רבה בבחינות
הבגרות
חג חנוכה שמח
מושיק

