
בית ספר תפן ממוקם בכפר ורדים והינו בית ספר על אזורי ברוח דמוקרטית 
בביה"ס לומדים תלמידים מגיל הגן ועד כיתה י"ב ומשולבות בו כיתות חינוך מיוחד. 

בחטיבת הנכויות הפיזית לומדים כ30 תלמידים המגיעים ממקומות שונים מצפון הארץ:    
מגידו, בית שאן, חפציבה , חצור,עפולה, מרום גולן וישובי האיזור.

בחטיבה קיימות 3 כיתות: חטיבת ביניים, תיכון וכיתת בוגרים 19-21.
כל הגילאים משולבים ומשתתפים בפעילויות חברתיות בביה"ס    

מודעות עצמית וקבלה
אנו שואפים להצמיח בוגר המודע לכוחותיו, לרצונותיו ולרגשותיו ומסוגל להמשיגם ולבטאם בבהירות.

הוא מסוגל להכיר בנקודות המצריכות חיזוק ולבקש עזרה מהאנשים הרלוונטיים כדי להגיע לשיפור בנקודות אלו. 

עצמאות ואוטונומיה 
כיתות החינוך המיוחד בבית ספר 'תפן' מבקשות לטפח בוגר המסוגל לקחת אחריות על מעשיו ועל התנהגותו 

ולבחור את דרכו באופן מושכל כאשר הוא מבין את האפשרויות הניצבות בפניו.

מעורבות חברתית ושותפות
כיתות החינוך המיוחד בבית ספר 'תפן' שואפות לגדל בוגרים בעלי תחושת השתייכות לסביבה ולקהילה.  

תחושה זו מתבטאת במעורבות חברתית, ברצון לתת ולתרום לסביבה הקרובה וביכולת הבוגר להשפיע עליה.

חטיבת הנכויות הפיזיות בתוך בי”ס תפן

התפיסה החינוכית שלנו

וועדת אפא"ב  ( אנחנו פה בשבילכם)  
נציגים מכל כיתה מתייחסים ביחד 

לתלונות התלמידים ואנשי הצוות דרך שיח,   
הקשבה ודיאלוג.

פעילות בחגים סוכות, חנוכה, פסח וחופש גדול.  

https://youtu.be/tmZwZ490AfU

לאתר ביה”ס
http://www.tefenschool.org.il/

ארוחת צהרים חמה ומגוונת. 

בואו להכיר אותנו מקרוב

צוות סיוע מקצועי סיוע תומך וחם.



כיתת הבוגרים 21-19 תיכון

 מיועד לנערים ונערות  בני 14-12  מיועד לנערים ונערות בגילאי 18-15

לפרטים ניתן לפנות לסימה

חטיבת ביניים

סדנאות כישורי חיים
פיתוח כישורים ומיומנויות להתמודדות במצבי חיים שונים  

ולחיזוק הכוחות, דרך סדנאות: בישול, זמן, פנאי, כסף
ואקטואליה וחינוך למיניות.     

טיפולים פרא רפואיים. 

סיורים והתנסות מעשית במגוון מקומות עבודה.

השלמת מבחני בגרות
  

תל"ן- תוכנית למידה נוספת (פלייבק, שיאצו, מוסיקה).

הכנה לשירות משמעותי  
התנדבות לצבא, שירות לאומי, מכינת כיוונים. 

תוכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית 
תלמידנו מקבלים את ההזדמנות לתרום ולהשפיע בחברה

פרוייקט "גדולים במדים"
התלמידים נפגשים עם חיילים המסייעים להם להשתלב

ולתרום למערך הצבאי בתפקידים מותאמים.

לימודי מקצועות הליבה
מטרת הלימודים רכישת מיומנויות אקדמיות ומעשיות 

מקצועות העשרה
אמנות, מוסיקה תיאטרון ומשחוק .

שילוב
בפעילויות החברתיות של ביה”ס ושילוב לימודי

נחישות עצמית וסנגור עצמי.

טיפולי פרא רפואיים.

תל"ן - תוכניות למידה נוספות  מגוונות כגון אילוף כלבים.

חינוך למיניות בריאה

טיולים מונגשים לאורך השנה: 
טיולים חד יומיים ועם לינה בשטח.

קשר בין אישי וחברתי
שימוש בכלים ומודלים שונים כגון: NLP, מודל אפר"ת וכו’.

לימודי מקצועות הליבה 
אנגלית,מתמטיקה, שפה, חינוך ועוד   

מקצועות העשרה
כגון: מחול, מוסיקה ותיאטרון.

בגרויות 
התלמידים לומדים בקבוצות קטנות המותאמות לצרכיהם, 

היחס הינו אישי, מקצועי ומלווה בתמיכה 

תל"ן- פלייבק, מוסיקה ושיאצו.
 

סדנאות כישורי חיים  
פנאי, בישול ואפיה, הכנה לעבודה וסדנאות

בתחום המיני-חברתי בהובלת מדריכים מ "לאורך הדרך". 

טיפולים פרא רפואיים  
תלמידי הכיתה מקבלים טיפולי פיזיותרפיה , 

ריפוי בעיסוק וטיפול רגשי.  

 0503335926


