
 

 

 

 

 

 

 . 8102 פברואר   -  "משם שרואים מה"
 

 ,טוב שבוע תפן צוות
 

 ז"ל. אלון ניר הודיה נותתלמיד לעולמה הלכה ייםשבוע לפני
 , AT – נדירה שרירים ניוון מחלת לאחר 02 בגיל נפטרה זיו נווה תושבת הסי.פי., כיתת תלמידת – הודיה

 שלה על עמדה רוצה, היא מה בדיוק ידעה שנים, כשמונה – ז' מכיתה ב'תפן' למדה מיוחדת נערה הודיה,
 תיק נעלים, :האחרון האופנה צו לפי לבושה הייתה תמיד ואסתטיקה, אופנה במיוחד אהבה ,פשרות ללא

 ערך אצלה היו ואמון חברות עשירה, ושפה מיוןד מעוף, בעלת מאד, יצירתית הייתה הודיה תואמים. וצעיף
 לחלוטין התמסרה האמון כשנוצר סגולה, ליחידי רק ליבה את נתנה וכשהחליטה התבוננה בחנה, היא עליון,
 ומוסיקה. שירים באמצעות ואהבתה הקשר עומק את להביא וידעה
 במהלך כך על שיח קייםשנ החלטתי התייעצויות לאחר בביה"ס, פורים - שבוע תחילת "ערב" נפטרה הודיה
 ולא כשגויה לי התבררה עבדשבדי החלטה פורים, שבוע חגיגות את תחילנ היום ובהמשך בכיתות הבוקר
   'תפן'. בבי"ס הזכר את להנציח ונדע שנשכיל מקווה אני נכונה,

 
 של הראשונה המחצית של משותף ולימוד סיכום של ליום בביתי התכנס וגדעון גיא עם יחד הניהול צוות

 ותחילת השנייה למחצית יעדים סימנו ותחום, חטיבה בכל ושיפור שימור הטעונות הנקודות את בררנו .השנה
 לעיונכם. הדברים עיקרי מצגת מצ"ב הבאה. השנה לקראת כוונים

 מודלל רינה של וביוזמה מחציתה סיכום ממצאי את הצגנו החודש שקיימנו פריתס הבית הרוחב בשעת
  :וייחודי מיוחד מעניין, שיעור בזוגות ליצור כולנו את שמזמין מודל ,לדרך שיוצא הרוחב לשעת חדש

 שעוסק ממוסד חלק כולנו אנחנו כי : שיעור אישי. בין תחומי, בין יצירתי, גשלמפ הזדמנות כאן יש כי : בזוגות
 אנחנו ואותנ ומרגש שמעניין למשהו מחוברים כשאנחנו כי : מעניין הוראה. וטכניקות תכנים למידה, בהוראה,

 ייוולד שלכם פעמי החד הזוגי מהחיבור כי , וייחודי מיוחד משהו ללמוד נהנים הלומדים ולרוב ללמד נהנים
  היה. לא שעדיין כזה מיוחד שיעור
 הנושא, מה ללמד, מי עם ) בחירה יאפשר תחומית,-בין בהוראה עמיתים בהוראת אותנו יאמן החדש המודל
 בתאריך במזכירות מיכל אצל להירשם מתבקש שיעור יחד שבונה זוג כל . ( להשתתף לבחור שיעור באיזה

 נדרשים, וחומרים ציוד השיעור, ונושא שם המורים, שמות את כוללת ההרשמה הצוות. ממפגשי אחד של
  ולהירשם. לבחור תרשם,לה יוכל שהצוות כדי השיעור יעסוק ואיך במה שמסבירה פיסקה
 אצל ויירשם מהם באחד ייבחר צוות חבר כל בחירה, שיעורי 5 לצוות יוצגו 1..3 ב הקרוב המפגש לקראת

  עניין. בכל לסייע שמחוי ורינה גלי מיכל,  בהתאם. להיערך מנת על 30.1 עד מיכל
 

 צוות : אנחנו כמה עד היטב לי שהוכיח ערב המחצית, את שסיכם המסורתי צוותה ערב את קיימנו החודש
  .שלנו פנימיים ובכוחות יותר זאת שנעשה חשוב כמה ועד ,המשותף מפגשה החברותא, את אוהבים ביה"ס

 
 שעות שעד כך מסודר באולם השימוש ,החדש הספורט באולם טובה בשעה להשתמש התחלנו החודש

 עומד הוא הצהריים משעות שווה, באופן ואמירים תפן הספר בתי לרשות עומד האולם 33:12 – הצהריים
 הקמת לקדם פועלים שאנו לעדכן מבקש אני במקביל ספורט. ולפעילויות לחוגים המקומי המתנ"ס לרשות
 נוכל אלה במוקדים קידום שיהיה ברגע מגוונת, פעילות שיאפשרו חדשים ופנאי ספורט פעילות מוקדי מספר

  המרכזית. ברחבה השימוש את מקטינים אנחנו כרגע המרכזית, מהרחבה עף-הכדור את להוציא
 



 
 
 
 
 
 
 

 נושא .הפדגוגיה קידום בנושא מביה"ס צוות עם יחד פועל אני האחרון בחודש
 פדגוגי, רכז של לבחירתו פועל אני ראשון כשלב רציני. טיפול לקבל צריך רבים לדעת ב'תפן' הפדגוגיה

 מרכזי תפקיד זהו לתפישתי השונות. בחטיבות המהלך את להניע ותפעל התחום על אמונה שתהיה נקציהפו
 חשיבה צוות הקמתי לכן הספר. בבית למידה – ההוראה תחום את לפתחו לשכלל לקדם, הניע,ל שבכוחו
 פיוןאב עוסקש צוות  מהתקשורת, הילה אסנת, ענבר, אורנה, גדית, חטיבה: מכל נציגות בהשתתפות ראשוני

 פנייה נפרסם הקרובים שבשבועות מקווה אני בחירתו. בתהליך וכן הפדגוגי הריכוז תפקיד הגדרתוב הצרכים
    .הקרובה שנה"ל לקראת הקרוב קיץב לעבודה כניסה : כשהמטרה ,לתפקיד מועמדות להגשת

 
 בנושא שעסקה ישיבה ,ורדים בכפר הספר בתי עם יחד המועצה בישיבת נוהשתתפ החודש בתחילת
 פוגש שהוא משום רבות השלכות זה לנושא יש אצלנו , ח' , ה' בכיתות נערכים מיצב מבחני .המיצב תוצאות

 תוך "סביה מאפייני את ברור מאד אופןב הסברנו במועצה בפגישה מבחנים. היעדר של הערך עם אותנו
 בדרכים ייבחנו מיצבה שתוצאותכ זה נושא על נתפשר לא שאנחנו הבהרנו החלופית, הערכה נושא תהדגש

  . חיובי באופן בהחלט נשמעו שנתנו שההסברים מעריך אני אחרות,
 

 1 מס. נוף פרויקט את למעשה שהשלימו הנטיעות ,הנטיעות אירוע את בביה"ס קיימנו החודש במהלך
 מבקש אני ,לביה"ס חשוב כה לפרויקט שהתגייסה הקהילה של כוחה את יפה כך כל באור והציגו הראו

 קבלנו – ב' בשלב שהתגייסה. ולקהילה המהלך את שהובילו וויטו יובל ,גיל בראשות הגינון לצוות להודות
 יוצגו החלופות שתי למידה, ומרכז ( התכנסות ומרכז ) תיאטרון סדנת מיקום שבמרכזן חלופות שתי לאחרונה

 את להכיר להראות, הצוות לכלל מפגש םליזו מתכוון אני העמותה, ועד של הבינוי לצוות הניהול, לצוות
    הניהול. בצוות ההחלטה תתקבל המהלך בסיום דעה, ולהביע החלופות

 
 הכללים על יתירה הקפדה תוך לנושא שונה באופן התארגן ביה"ס השנה הבגרות, בחנימ החלו החודש

 לפעול נא המשגיחים: מקבוצת שביקשתי כמו מבקש אני מכולנו רבה, הצלחה לליסיה מאחל אני וההנחיות,
 מוזיקה, תיאטרון, האומנויות: בתחומי המקסימות ההפקות את החודש ראינו במקביל .ההנחיות לפי בדיוק
 , הגבול..." הם "...השמיים : המשפט נכון כמה ועד להגיע ניתן גבוה כמה עד היטב שמראות הפקות מחול,
  המקסימים. והביצועים ההשקעה על ולתלמידים לצוותים הרבה תיהערכ

  
 הנציגות צוות ביסודי היסודי, ובחטיבת הצעירה בחטיבה יפה עלותשפו ההורים נציגויות על לעדכן מבקש אני

 נציגויות לגבי שונים, אכן הם חטיבה בכל שהצרכים היום לנו ברור מאי, חודש לקראת משותף טיול מארגן
   .בנושא הצרכים את לברר מטרתוש בשיח מתקדמים אנחנו ובחנ"מ יסודי בעל הורים

 
 המרכזי באירוע היה ושיאו החטיבות בכל בעשייה עשיר שהיה שבוע ,פורים שבוע את עתה זה סיימנו

 לציין גם יודעת חטיבה כשכל בזה זה מתערבבים כולנו את לראות יפה היה ביה"ס, כלל את תוא ושסחף
 י' שכבה וצוות תלמידי ובראשם במלאכה העושים כל את ולהוקיר להודות מבקש אני החג. ועיאיר את בתוכה

  . כוח יישר –
 

   יגאל , שלכם



 


