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פרפרים ברשת ראשון לשנה זו.
שנה של תפן עם יפתח המנהל חדש ,אולי שנה אחרונה שלנו בתפן...
כבר עמוק בעשיה ,בלמידה ,ביצירה.
כבר עמוק בתוך הסתיו המקסים בגן התעשיה סביבנו.
גם השנה ננסה לתת לכם לטעום ,לראות ולדעת יותר על הנעשה בביה"ס.
נשמח לשמוע מכם  -כל חברי הקהילה שלנו.
הורים שאינם מעוניינים כי תמונות ילדם יופיעו בפרפרים ,מתבקשים לפנות
לליסיה במזכירות ביה"ס ולהודיע לנו.
היו בקשר .רינה ודפנה
מייל / rinacohen66@gmail.com :נייד0522-488486 :

פינת:

ם להכיר
נעי
את אלונה יונטינג
:

סייעת של מיקה יוז מכיתת סימה

גרה בקיבוץ עברון .בביה"ס כבר  4שנים.
אני מהפיליפנים ,עובדת כבר כ  5שנים עם מיקה .בביה"ס ובבית .אני ברת מזל ומאושרת
להגיע איתה כל יום לבית הספר.
אני לומדת כאן דברים חדשים כמו התרבות שלכם ,בקשר עם אנשי מקצוע שונים ותלמידים
מגוונים .מכירה כאן בית ספר אחר .נהנת מאזור בו נמצא בית הספר.
מבינה שאמנות עושה טוב לכל אדם  -רגשית.
המורים פה מקיימים מערכת יחסים מיוחדת עם התלמידים.
נעים לי מאוד בחברת הסייעות של כתת הסי.פי.
בהכשרת הראשונית אני בנקאית .למדתי גם סיוע .יש לי  4ילדים בפיליפינים ( )22,19,16,15הגרים עם אביהם.
ישראל הינה מקום טוב לחיות בו לדעתי ,ואני שמחה שהצלחתי למצוא את המשפחה הנהדרת עימה אני חיה.
בית הספר מתייחס לסייעות הזרות מאוד יפה ומקבל אותנו בצורה נפלאה.

משולחן המנהל
פרידות
שלום לכל קהילת בית הספר.
הודות להכנה טובה ומדוקדקת של תמר וצוות בית הספר נפתחה
שנת הלימודים בצורה חלקה וטובה ,ולמעט מעט בעיות מקומיות של
שעות ומקצועות שיפתרו בקרוב ,בית הספר כבר בתנופת עשייה רבה
של לימודים ופעילויות.
אני מוצא לנכון להקדיש את הפתק הנוכחי של שולחן המנהל לפרידה
מתמר שבמידה רבה השולחן עדיין שלה.
במהלך השנתיים האחרונות למדתי במכון מנדל ,שבו בעבר למדה
גם תמר .כשאמרתי במכון לאחד מאנשי הסגל שכנראה אחליף אותה
בניהול בית הספר ,יכולתי לזהות הבעת דאגה בפניו.
נעליים גדולות  -הוא אמר לי  -אתה נכנס לנעליים גדולות...
במהלך תהליך הכניסה שלי לתפקיד ,משלב המכרז ,ועד להחלטה
המשותפת שלי ושל ועדת האיתור שאני אהיה זה שאחליף אותה,
דרך תקופת החפיפה שעברנו ביחד בימי הקיץ ,למדתי להכיר את
תמר ואת יכולותיה ואיכויותיה כמחנכת כמנהלת וכאדם ,והבנתי למה
הרצינו פניו של אותו איש סגל.
אני חושב שבית הספר והקהילה שסביבו ,תלמידים אנשי צוות והורים,
חייבים תודה גדולה לתמר על האופן שבו ניהלה את בית הספר

בשנים סוערות של סימני שאלה גדולים ושאלות אמיתיות של קיום
או סגירה .העובדה שקיומו של בית הספר הפך לעובדה ,העובדה
שהמבנה החדש הולך ונבנה ,העובדה שתקציב בית הספר מאוזן
והעובדה שרוח תפן מנשבת בעוצמה גדולה בקרב הצוות והתלמידים,
קשורות כולן לאופן שבו הובילה תמר בשש השנים האחרונות את בית
הספר.
במהלך ״העברת המקל״ מתמר אלי ,קיבלתי שיעור מאלף בצניעות
ובמקצועיות .לא היה דבר הקשור לאגו או כבוד באופן העינייני בו
העבירה לי את הדברים ,רק טובת בית הספר והתלמידים.
אני שמח על ההזדמנות להודות לה ,לאחל לה המשך התפתחות
פורה ומעניין ,ולאחל לנו שעוד נמשיך להעזר בה ולהתרם מיכולותיה
הרבות.
זאת הזדמנות להגיד תודה ולהפרד גם מיהושוע שסיים השנה ללמד
בבית הספר אחרי שנים רבות שבהן היה דמות משמעותית עבור
תלמידים ומורים רבים ,ולאחל לו בהצלחה בבית הספר החדש אליו
עבר בגלל העברת מקום מגוריו.
יפתח

אז מה כבר
קרה פה?!
רחלי מספרת:
בחופשת הקיץ יצאו מבית ספר תפן  21תלמידים משכבת ח' (ואחד
מכיתה ט') לקורס מש"צים מחוזי (מדריכי של"ח צעירים).
בקורס ,התלמידים התנסו בהדרכות ,לינת שטח ( 10ימים) ,בישול
עצמי ,ניווט וגיחה .כולם סיימו את הגיחה בהצלחה והיו גם מצטיינים !
בתאריך  15/09יום ראשון בחופשת סוכות ,יצאו המש"צים המקסימים
שלנו (כיום בכיתה ט' !) לפעילות ארצית במסגרת של"ח וידיעת הארץ
 "לילה לבן" ממצפה הראל ליד לשריון בלטרון (הלכו כל הלילה וחזרולמחרת בבוקר) .הפעילות חתמה את תהליך ההכשרה:
החבר'ה התנסו בהליכה בלילה ,סחיבת אלונקה ,הדרכות מור"ק וציון
 40שנה למלחמת יום הכיפורים .בטקס הסיום מול "קיר השמות"
בלטרון קיבלו המש"צים :סיכת מש"צ וכובע.

המש"צים והמש"בים (החבר'ה הבוגרים מכיתות י'-י"א) מהווים את
הגרעין המשמעותי של ההנהגה הצעירה בתפן והשנה מתוכננת
פעילות ענפה שהם יהיו בראשה :הדרכות וחונכות כיתות היסודי,
מדריכים לשכבת ז' ,ניהול גיחה ,הדרכות בטיולים השנתיים ועוד,
כיד הדמיון הטובה .בהצלחה וכמובן שנמשיך ונשתף.

תלמידי שכבת ח' ייצאו השנה במסגרת לימודי של"ח וידיעת הארץ לגיחת שטח בה לכל תלמיד יהיה תפקיד !
כהכנה פתחנו את השיעור הראשון בפעילויות המצריכות שיתוף פעולה ומעורבות של כלל התלמידים בקבוצה .התמונות בקישור להנאתכם.
https://plus.google.com

אמית מספרת :
המבצע הראשון בתחילת שנת הלימודים היה יום מודעות עולמי
לאיכות הסביבה ,מה שנקרא "יום כדור הארץ" אשר חל
בתאריך  .9.9המש"צים ,בארגון של רחלי און ואמית בירן ,הפעילו
לשכבת היסודי תחנות של סיפורי-מידע ,חידונים ,יצירה והפעלות
שונות שכולן בנושא אחריותנו לכדור הארץ בנושאי שמירת הסביבה.
באותו יום קבלו כל הכיתות מיכלי קרטון גדולים שצופו בגזרי עיתונים
לאיסוף ניירות למיחזור וכן מגשים קטנים לניירות משומשים לשימוש
משני .אנו מקווים שזוהי רק "יריית פתיחה" ויהיה לה המשך.
לחצו כאן כדי לראות את התמונות

יום בחיפה לתלמידי מגמת האמנות י'-י"ב ,מספרת רינה.
באוטובוס מלא בתלמידי אמנות צוהלים ,יצאנו לחיפה ליום אמנות
ראשון וגדוש.
פתחנו במוזיאון חיפה בתערוכה שעניינה " 100שנים ל"רדי-מייד"-
תערוכה מרשימה ומאתגרת במושגיותה...
המשכנו בתערוכת המצטיינים של בוגרי המגמה מהשנה שעברה
באוניברסיטת חיפה ,בה הציגו גם כמה תלמידים שלנו .מלבד
התערוכה המעניינת השתתפנו שם גם בשיחה עם האמנית
המרשימה אפרת גל-נור.
בחלק האחרון ,נסענו ל"בית הגפן" שם ראינו את התערוכות המוצגות
ויצאנו לסיור מודרך בתערוכת החוץ בוואדי ניסנאס.
חזרנו עייפים אך...

"מצעד הספרים"
השנתי נפתח במפגש משותף ליסודי ולחט"צ.
פעילות יצירה רב גילאית ברב-תכליתי עם עינבר והילה-
יוצרים מנדלה מעלי שלכת!

)(ODT

של צפריר
פעילות חברתית מיוחדת
לכתה ד' .מספרת עינבר :במהלך הפעילות חושבים על נסי ,חברתנו
לכתה ושולחים לה איחולי החלמה מהירה .בעזרת שיתוף פעולה
הרכבנו את המשפט" :אוהבים אותך נסי".

כתה ג' בטיול ראשון!

מהחט"צ ,מספרת איילת:
לקראת ראש השנה הגיע לחטיבה הצעירה הרב גולדפרב יחד עם
מגוון שופרות .הוא הסביר לילדים על השופר ,מהיכן לוקחים אותו,
מדוע תוקעים בו ואילו צורות תקיעה יש.
הוא לימד את הילדים כיצד תוקעים בשופר ולאחר מכן הם התנסו.
כן...כו...היו ילדים שהצליחו מאד .נהנינו מאד ,מחכים לביקור הבא שלו.

המורות של תפן:

איריס ,גלי ומיה ,מככבות במירוץ כפר ורדים!

לקראת סוכות ערכנו בחטיבה הצעירה הפנינג סוכות.
הילדים עברו בתחנות יצירה ובכל אחת מהן חיכה להם דבר שונה.
הילדים עבדו באופן עצמאי בהרכבים דו גילאיים .נהנו מאד ולקחו
את ה כ ל הביתה .דגל שמחת תורה ,שרשראות ,פנסים ,מגזרות
נייר ,סוכות קטנות ,קישוטים שונים.
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ילדי גן פרפר יוצרים ונהנים ,מספרת מיה:
אט ,אט אנו חווים את כל העושר של תפן ....מורות לאמנות ,מחול,
ספרנית ...זה העולם כולו .העולם שלנו.
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יהושע רץ נפרד מתפן במכתב:
השיעור הראשון שהעברתי בתפן היה טסט .הבוחנים היו תלמידים.
הפידבק שייתנו אחר-כך ,ישפיע במידה רבה על קבלתי לביה"ס.
השתדלתי בכל כוחי להיות מקורי ומעניין ,מפעיל וחווייתי ,משעשע
אך גם חינוכי ודידקטי .כנראה שהצלחתי ,או שהבוחנים היו סלחניים
במיוחד.
מישהו דחף אותי מאחור לתוך מי הבריכה והתחלתי בחינוך כיתה י',
חבורה של אנשים מיוחדים כל כך שלא היה אחד מהם שדמה בדרך
כלשהי לאחר .המכנה המשותף היחיד היה כדורי הריטלין שצרכו
רובם ,ודבר נוסף שדומה כי היה סמלו של בית -הספר – מין שלווה
ואופטימיות נצחית וסירוב מוחלט להיכנס ללחץ ,בין אם לקראת
בחינות או בעת השכמה בטיול השנתי.
עם הזמן הבנתי כי חבורת התלמידים היא בבואה נאמנה של צוות
ביה"ס – קבוצה מרתקת העובדת בתנאים לא-תנאים ,חדר מורים
קטן וצפוף ומחסור כרוני באביזרי נוחות כמו ספלים או כפיות ,הצורך
לאלתר על כל צעד ושעל – למצוא דרך להקרין סרט ללא מכשירים,
להסיע תלמידים מהבית לביה"ס ,למצוא פינה אחת בה ניתן לשבת
רגע לשיחה אינטימית עם תלמיד ,להמציא מקום לתערוכת אומנות.
והצוות כמו התלמידים – שרוי בעליזות ושמחת יצירה רוב הזמן ,ומעל
לכל – עשייה חינוכית בלתי-פוסקת ,התחבטויות ולבטים ועבודה
משותפת בהמצאת הגלגל כל שנה מחדש.
יועצות מיתולוגיות ,מחנכות ומורות בכיתת הסי.פי .שיכלו לכתוב
ספרים על חינוך שאיש לא כתב עדיין ,הנהלה המצליחה להוציא מים
מן הסלע בבניין מתפרק תחת איום תמידי מ"גן התעשייה" ,ושורה של
מנהלות ומנהלים אשפי תמרונים שידעו איך לנוע בסיבובים מסוכנים
בין עמותת ההורים ,צרכי התלמידים והמורים ולחצי משרד החינוך.
במהלך השנים בתפן ,זכיתי באפשרויות שאינן קיימות כמעט בכל
בי"ס אחר .יכולתי להציע רעיון למקצוע בחירה או מגמה חדשה ותמיד
נעניתי בחיוב .הפתרונות לשאלות התקציב ,השעות ואישורי המשרד

נמצאו תמיד בדרך לא-דרך ,והמסר היה :העז! המצא! כך לימדתי
"מזרחנות" ,ועוצב "סמינר" ברחובות ת"א והוקמה קבוצה מעורבת עם
בי"ס דרוזי ואלה חלק קטן מיוזמות רבות כל כך של מורי תפן – טיפוס
על קירות וצוקים ,בעלי חיים בשיעור ,חוג פילוסופיה ,כלכלה ושיעורי
ערבית עם תלמיד אחד ,טיולים ייחודיים ועוד שגעונות חינוכיים
מטורפים ומדהימים .חלק מהמקצועות הללו נולדים עקב רצונם
ובקשתם של תלמידים וכך נוצרת התופעה התפניסטית הייחודית
– מורים המחפשים עוד קצת כאב ראש ותלמידים המבקשים עוד
לימודים.
תפן עוסק בחינוך ,כל הזמן ובשיא הרצינות .הציונים והממוצעים
היפים הם תוצר לוואי ,מובן מאליו במידה מסוימת ,של העיסוק בחינוך.
ביה"ס הוא אבן שואבת לתלמידים מעניינים ומיוחדים שעצמיותם
לא טושטשה במקומות אחרים ,הוא סוג של פארק עם מסלול אתגרי
למורות ומורים שאינם מוכנים לוותר על חדוות החינוך והעבודה
המשותפת בצוות.
הפרידה שלי מתפן היא בראש ובראשונה פרידה מחברים יקרים
ושותפים נהדרים ,והיא פרידה גם ממקום שלימד אותי המון.
במידה מסוימת אני מרגיש כמו מסיים י"ב ה"יוצא לחיים" ,מצויד בכל
מה שרכש בביה"ס ונכון להשתמש ברכישותיו כדי להצליח ב"עולם
האמיתי" .רעיונות ותובנות כמו "ועדת יחסים" או הערכה מעצבת,
בניית שיעור אפקטיבי והוראה בכיתה הטרוגנית ,כל אלה הם צידה
יקרת ערך לדרך אל המחוזות הבאים בהם אני צועד.
אני מודה בכל לבי לתלמידים שהמליצו לקבל אותי אז לביה"ס,
ומתגעגע לצוות המופלא בחדר המורים המפואר.
היו שלום ותודה על שנים נהדרות!
יהושע.

