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ממש חורף בתפן.
תכף אוגדני הערכה של מחצית ראשונה.
עברנו את ה-טיול השנתי הנודד של ט'-י"ב
בהצלחה רבה ,ערב מוזיקה של מחצית ,תכף
הפקת התיאטרון של י"ב ,שבוע עידוד הקריאה
ביסודי וכמובן כמה ימי לימוד של שגרה...
מתנדבים! כיום כבר עובדים בביה"ס כ15 -
מתנדבים ,בעיקר הורים בביה"ס וסבים .חלקם
יום בשבוע ורובם מגיעים לעזרתנו לפי קריאה.
תלמידים רבים נהנים כך מתשומת לב נוספת,
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תמיכה וקידום במקצוע בו הם מתקשים
או עזרה במהלך מבחנים .המתנדבים
פועלים עם ילדים מגיל הגן ועד י"ב ובמגוון
מקצועות רחב .אנו מלאי הכרת תודה על
תרומה זו .נשמח למתנדבים נוספים .אנא
פנו אלי או הפנו אלי מכרים מתעניינים.
רינה0522488486 :
ולמי שעדיין לא שמע
או ראה  -השופלים
עובדים והכשרת
השטח למבנה הקבע
החלה! נשמח לשמוע
מכם  -קהילה שלנו.
דפנה ורינה

פי

נה חדשה

ם להכיר

נעי

את :לי עוז
סיים בימים אלו שנה וארבעה חודשים של שירות לאומי בתפן.
אז מה בדיוק עשית אצלינו במסגרת השירות הלאומי?
התפקיד הרשמי שלי היה סיוע בכיתת תקשורת ,העברתי שיעורי
אנימציה ועזרתי הרבה בתאטרון ולשמעון וביום אומנות ומסאז׳ים לצוות
פה ושם ..בקיצור ,עזרתי כמה שיכולתי.
מה תקח איתך מתפן?
את הזכרונות כמובן .השאר נשאר שם.
ממה או ממי היה לך הכי קשה להפרד?
מהפסל הענק של הדרקון מעל הביתן של שמעון.
מה היית רוצה שישאר ממך בתפן?
הייתי רוצה להשאיר את בוהן ימין ,ובאמת עשיתי זאת .עכשיו הגיע
תורכם לחפש ...אה ואולי לבוא פה ושם להעביר איזה סדנה.
מה תהיה כשתהיה גדול?
כשאהיה גדול אהיה אסטרונאוט ואכבוש את מאדים.

בי“ס על-אזורי תפן

משולחן המנהלת
גם לחופש יש מסגרת

שלום לכולם
חינוך לאחריות ,חינוך לעצמאות ,התמודדות ,כישורים חברתיים,
גמישות ,סובלנות ,הכלה ,עמידה במאמץ ,התגברות ...וכו' וכו' וכו'.
כל אלה מושגים מעולם מטרות החינוך ,מושגים בהם אנחנו עוסקים
בכל צעד בכיתה ובכל פעילות בבית הספר.
יש ימים בהם מקבלים הילדים "תרכיז" מכל אלה ,תרכיז שמעמיד
אותם בצורה קצת יותר חדה בפני אתגרים ,הצורך להתגבר,
להתמודד ,להתגמש ,לוותר לחבר ,לגייס סבלנות וסובלנות,
לסבול קצת קור או קצת חום מעבר לרגיל בבית .אלה הם כמובן
ימי הפעילות החוץ בית ספרית ובמיוחד הטיולים ,ובינהם בעיקר
הטיולים השנתיים.
כל התלמידים שלנו חווים "טיול שנתי" ,כל תלמיד בהתאם לגילו
ולמטרות החינוך בשלב שלו .הטיולים הולכים ונעשים יותר
מאתגרים עם הזמן ,לא רק מבחינת אורך מסלולי ההליכה או
התנאים הפיסיים ,אלא כמכלול.
מה שאני כותבת כאן נכון לכל טיול ,עם כל כיתה וכל מדריך ומחנך,
אך נכתב בעקבות חווית הטיול האחרון .בשבוע שעבר יצאו תלמידי
כיתות ט'-י"ב והצוות לטיול של  4ימים בהרי אילת ,ותלמידי י"ב
נשארו עוד יום נוסף מיוחד להם.

ת.ד 2 .גן התעשיה תפן
מיקוד24959 :
טל‘04-987-2251/2 :
טל‘04-987-3073/4 :
פקס04-987-2685 :

טיול זה מעמיד בכל שנה בפני המטיילים את "מבחן הטעימות הגדול",
למשך ארבע או חמישה ימים ,בשונה מהשגרה של כולנו ,כל אחד
בודק עם עצמו  -איך אני מסתדרת עם מסלולי הליכה? איך אני
מסתדרת עם חברים? איך אני שומרת על הציוד שהבאתי מהבית?
כמה זמן לוקח לי להתגבר על אי הסכמה או עלבון קטן? מה קורה לי
כשקר לי בערב? מה קורה לי כשהאוכל שבישלנו לא כל כך טעים?
מה אני עושה כשלחברה יותר קשה והיא זקוקה לעזרה? איך אני
מתמודדת עם הלילה בחוץ? ועוד ועוד ועוד.
ההורים מתמודדים גם הם -עם דאגה ,תחושת הצורך הטבעי להגן
ולחסוך מהילד קשיים ,כמו גם עם הידיעה שבאתגר הזה טמונים זרעי
העצמאות והאחריות ,שכולנו כהורים כל כך רוצים להצמיח.
אנחנו ,אנשי הצוות ,מתמודדים עם מכלול מאד גדול של קשיים בטרם
הטיול ובמהלכו ,עבודת אנשי הצוות קשה מאד והערכתי הגדולה לכל
אחד מהם על כל מה שנותן מעצמו סביב האירוע השנתי הזה.
לשמחתנו ,אנשי הצוות גם נהנים מאד מהילדים שלנו ,משמחת
החיים וההומור ,מרוח הנעורים ,מהעמידה בקשיים ,מחברות יפה,
מרוח טובה ומיפי הנופים.
חבל שההורים וכלל המורים לא יכולים לחוות זאת איתנו...
לחיי הטיולים שבדרך
תמר

ותודה מיוחדת למתנדבי הטיול:

ביה"ס הינו עמית באירגון
 WORLD ORTקדימה מדע

לרני טחן  -שעזר ועזר ועזר ובישל וטיבח והנחה ולימד..
וכולם היו מרוצים ,שמחים ,ושבעים.
לששי קטנה-כהן וריכבו  -שעזר והסיע ופינק בכל דרך,
שפירגן והחמיא והשתתף בכל דבר.
לארי פליישר  -שהלך ועזר ורקד והשתתף והתבונן
בעין מיוחדת משלו על ההתרחשויות.
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לאדם לוי ואור לגזיאל ,בוגרינו  -שהיו בכל מקום שרק צריך היה,
והביאו את "קול הבוגר" אל הצעירים ,ואף היו מוכנים לנסות לשעשע
את הטת'ניקים בדרך הארוכה חזרה ,כשכוחות כולנו כבר כלו ...
ועל כך מדליה מיוחדת.
היה נפלא להיעזר בכם ,תודה רבה
מכל הילדים והצוות המטייל

לתלמידי כיתות ט'
ערב חשיפת מגמות
ביום חמישי  17.1.2013בשעה  19:30ברחבה ,תוכלו לשמוע מקרוב על
המגמות השונות בתפן ,להכיר את המורים וחלק מהתלמידים,
לשמוע מה בתכנית הלימודים ואיך אפשר ללמוד הכל אבל קצת
אחרת .אתם מוזמנים!

וואוו! כמה שהספקנו..
		

שבוע "חגיגה של ספרים" ביסודי

מספרות נאוה ואיריס:
חגגנו בבית הספר את האירוע המסורתי שלנו לעידוד הקריאה ,וקירוב
הילדים לעולם הספרים – חגיגה של ספרים.
בבוקר יום ראשון הגיעו הילדים לרחבה אחרת ,שכולה עסקה
בספרים ,סופרים ושירים .הנושא השנה היה איור וסיפור .ההתרגשות
הייתה גדולה עם ציפיות לקראת הפעילויות בשבוע שמחכה להם.
במהלך השבוע הילדים יצאו בשמחה לעבודה ברחבה בפינות
השונות ,גילו עניין ועבדו בהתלהבות רבה .
בכיתות עבדו סביב הנושא בקבוצות רב גילאיות  .ביום שני נערך
מפגש עם הסופר אפרים סידון והמאייר דני קרמן ,הצעירים נהנו
מהצגה "כמה ים יש בים " משירי ע .הלל .
בין הפינות שהילדים נהנו לעסוק בהם היו החידה היומית .בפעילות
זו היו תלויים איורים מתוך ספרי ילדים  .על הילדים היה לגלות מאיזה
ספר נלקח האיור ומי הסופר .
פינה אחרת שבה הילדים נהנו לעבוד ,הייתה עץ ההמלצות  .זו פינה
שנמצאת ברחבה מדי שנה ומאוד מרגש לראות איך העץ מתמלא
בעלים ופרחים רבים ,אשר כל אחד מהם מיצג ספר שהמליצו עליו .
אנחנו רוצות להודות לכל המורים ואנשי הצוות שלקחו חלק בהצלחת
השבוע וכמובן לילדים שלנו שגילו עניין ,שיתפו פעולה ונהנו ...
מקוות שפעילויות מסוג זה מקרבות את הילדים לעולם
הקסום של הספרים.

בנות ה'-ו' בהופעה לתלמידי החט"צ
מספרת ומודה  -ברוריה:
כחלק מלימודי המחול של תלמידות כיתה ה'-ו' ,הן הכינו ריקוד
למוסיקת קולות של ילדים צעירים .הבנות הכינו והמציאו את התנועות
לסולו אברי הגוף והזמינו את ילדי החטיבה לצפות בהופעה.
התכנסנו כולנו בחדר תנועה ,מגן פרפר ועד כיתה א' ,ביום חמישי
בבוקר ,שם כבר חיכו לנו הבנות .צפינו בהנאה בהופעת המחול של
הבנות שהייתה מלווה בצחוק בעקבות המוסיקה המצחיקה.
תודה לבנות ולליאורה שהזמינו אותנו להופעת המחול.

מהנעשה בחינוך הגופני ביסודי
מסרה ליזי:
ביום ספורט גיבושי לכיתות ב'  -ו' נציגי כיתות ז' הפעילו באחריות רבה את התחנות שהיו מורכבות מפעילות מהנה,
שיתוף פעולה ואתגר מחשבתי.
תמונות מהפעילות "הפסקה פעילה לחנוכה"  -שוועדת ספורט קיימה לכבוד החג .תודה לכל תלמידי הועדה.

		

מה קורה בכתה ג'?

מספרת ענבר:
טיול  -חרשים-פקיעין:
התחלנו את הטיול סמוך לחרשים  ,במסלול פגשנו בדולינות
הקסומות ובאחת מהן אף עצרנו למשחק במתקנים שהקימו שם
תושבי חרשים ,וגם נהננו מתה הצמחים הידוע של צפריר.
במהלך הטיול עצרנו לתצפית מרהיבה  -כל הגליל התחתון היה פרוש
לפנינו .שיחקנו בקבוצות בפאזלים של מפת הגליל ואף הצלחנו!!!

		

כשהגענו למערה  -הקשבנו לאורו של נר לסיפור על "משפחת עקומי
הפה" שסיפר לנו צפריר  -צחקנו מאוד!!!
סיימנו את הטיול בכפר פקיעין – עייפים ,אך מאוד מאוד מרוצים!
תודה להורים שליוו אותנו ולסטודנטית אביטל ,ממכללת תל חי -
שתמשיך ללוות אותנו בימי שני בכתה.
היה טיול נהדר ...מחכים לטיול הבא!

ילדי כתה ג' אומרים די לאלימות:

במסגרת שיעור מולדת עסקנו בזכויות האדם.
הזכות הראשונה שבה עסקנו היא "הזכות לחיים ולשלמות הגוף".
הבנו מה היא הזכות ובמה היא מחייבת אותנו כלפי הסביבה.
בהמשך שוחחנו על כך בהקשר ליום הזיכרון ליצחק רבין ובקבוצות
עבודה יצרנו כרזות שהמשותף להן הוא המסר הברור  :די לאלימות!
מקווים כולנו שנצליח לשמור על זכות זו עבורינו ועבור הסובבים אותנו.

פעילות הורים לחנוכה  -כתה ג':
לקראת החנוכה ,נהננו מפעילות מאירה במיוחד ,שתוככנה במיוחד
עבורינו ע"י האמהות :לבנה בר שביט ,טלי בן אשר וגל תמיר.
נהנינו משלל רב של פעילויות מגוונות :הכנת סביבונים ,חידונים
ואתגרי חשיבה ,הכנת חנוכיות ,בינגו חנוכה ואפילו ממטעמי חג מעשי
ידי האמהות להתפאר!!!
תודה גדולה שלוחה על המאמץ ,ההשקעה ,התכנון והביצוע ,היה
מהנה במיוחד וזוהי התחלה נהדרת לשנת הפעילות החברתית....
תודה גדולה גם לילדים המקסימים על שיתוף הפעולה והסבלנות -
ביום כל כך עמוס אך מהנה.

כיתת סימה  -שיר וקליפ:
שיר עם וידאו קליפ שהכינו תלמידי כתת סימה (סי.פי: ).
״בדיוק ,בדיוק כמו שאני״ ,של הזמר שי אור .המילים הותאמו לבנות על
ידיהן והן עבדו עם הזמרת עדי ארנון על הביצוע הקולי .הסרטון נעשה
במסגרת שיעור הקולנוע עם שחר ואלה .בנות הכתה הוזמנו להופיע
בבית הנשיא ,עם השיר הזה ועוד כמה .על הביצוע וההעמדה עבדה
עם הבנות מיכל איזן תקופה ארוכה .הצטרפו לשירה גם עידית -
בת השרות הלאומי ויעלה מכתה ט׳  ,לקראת יום ההתרמה הארצי
של ״אילן״ .הנה השיר (אפשר ללחוץ על התמונה מימין)
http://www.youtube.com

תלמידי כיתות ז' עלו לירושלים ...
רחלי (הכתבת הבכירה שלנו) אספה עבורנו מספר אירועים:
תלמידי כיתות ז' עלו לירושלים במסגרת של"ח וידיעת הארץ לטיול
בני ובנות מצווה:
ביקרנו בקבר דוד המלך ,טיילנו ברובע היהודי ,למדנו על ירושלים
בימי הבית הראשון במרכז הארכיאולוגי ,במנהרות הכותל חווינו את
ירושלים שלפני  3000שנה ובמיצג הזכוכית התפעלנו משרשרת
הדורות של העם היהודי.
בסיור למדו על תהליך היווצרות מעמדה של ירושלים לאורך הדורות
ועל הקשר שלנו אליה .התלמידים היו קשובים ,גילו סקרנות ועניין
והוציאו את המרץ בדרך הארוכה בחזרה צפונה.

תלמידי י"ב מבקרים בבית המשפט
במסגרת לימודי אזרחות עם נדב ,יצאו כיתות יב' לסיור לימודי בבית
המשפט בנצרת :הסיור היה חווייתי ומאוד מעניין .צפינו במשפט
אמיתי ,למדנו על ההליך המשפטי ומורכבות מערכת המשפט ואף
היינו "שופטים" ו"עורכי דין" לכמה רגעים....

הפנינג חנוכה ברב תכליתי בעל-יסודי:
ההפנינג של התחנות ,הופעל בהשקעה ובחינניות רבה ע"י המש"צים
הנפלאים מכתה ט' .התחנות היו" :הכה את המומחה"  -שירי החג,
"מונית הכסף"  -תחרות על מהות החג ומנהגיו" ,סופגניות גועל" -
(שבכל פעם מאתגרות את החיך ואת הדמיון ):
כל הכבוד למנהיגות הצעירה שנראית נפלא בחזית הבמה.

קבוצת הפש"צים והמש"צים
(כינויים למנהיגות הצעירה של של"ח וידיעת הארץ ח'-ט') ):
יצאו בחנוכה לכנס מחוזי בהר הנגב והיו מדהימים !!!
 30תלמידים יצאו מתפן  -וזהו שיא אמיתי ...הקבוצה הונהגה ע"י
המש"צים שמהווים דוגמה ראויה מאוד לחבר'ה הצעירים בשכבת ח'
וביחד תפקדו מעל ומעבר  -יצאו השכם בבוקר למסלול (ראשונים
מכל בתי הספר במחוז) ,התנהלו נפלא בארוחות השטח והפגינו
יכולות שדה שריגשו את כל מי שהיה בסביבתם.

החבר'ה רוכשים חברים מבתי ספר במחוז ,ונחשפים לפעילויות
מאתגרות בקנה מידה נרחב .כרגיל ,צפריר ואני מלאי גאווה על
הקבוצה האיכותית ,החמה והכ"כ מרגשת של החבר'ה הצעירים שלנו.

כיתות ז' יצאו ליום שדה
במסגרת של"ח וידיעת הארץ לחוף הים של הגליל המערבי:
התחלנו את הטיול סמוך למעבר הגבול בראש הנקרה ,ירדנו אל
קו החוף הסלעי ,למדנו על בע"ח ,על טבלת הגידוד ,מהיכן מגיע
החול וכן ,מאפיינים של רצועת החוף בארץ ישראל .היה כיףףףף!

השתעשענו במשחקי חוף ולרגע הרגשנו יום של קיץ באמצע החורף,
תלמידי שכבת ז' מלאי שמחת חיים ,חיוניות וההנאה איתם הייתה
מושלמת.

יום אמנות ראשון
משותף ,לתלמידי מגמות האמנות של תפן ו"אמירים" ,מספרת רינה:
השנה בחרנו להזמין להשתתף ביום האמנות המסורתי לתלמידי ט'-
י"ב ,את מגמת האמנות החדשה של שכננו " -אמירים".
השתתפו בפעילויות כ 50-תלמידים ,משני בתי הספר.
פתחנו בארוחת צהריים משותפת שהביאו כל התלמידים ,המשכנו
בסדנת וידאו-ארט שהנחה שחר ,בקבוצות מעורבות ,לאחרי -
סדנאות בחירה שהעבירו מורי שתי המגמות.
סיימנו בסדנת רישום מודל עירום ,מוצלחת מאוד.

הסיכום ,של שני הצוותים ,היה ששיתוף הפעולה היה מצוין וכי יש מקום
לעשייה משותפת נוספת בהמשך ,מבחינת הרווחים לתלמידים ולצוות.

בכתה ב' למדו על המבול
מספרת הילה:
כחלק מהלמידה בשיעורי תורה ,עסקנו בפרשת נח .המחזנו את
הסיפור ,ציירנו קשת בענן ולסיכום נפגשנו הורים וילדים ליצירה ובניית
תיבת נח .במפגש ,ההורים והילדים יצרו ,בנו וצבעו תוך שיתוף פעולה
ועבודת צוות.

חווית "מרוץ עזריאלי":
מאת :תמר ברוך  -כיתת תקשורת ,צעירים.
ב 30/11/12 -ט''ז בכסלו ,כיתת התקשורת צעירים (וחלק מהבוגרים)
של בית-ספר תפן נסעו למרוץ העזריאלי .המסע הגדול החל בתחנת
הרכבת של נהריה .שם התכנסנו .כולם היו נרגשים מאוד לקראת
החוויה הגדולה שכללה ביקור בתא הקטר .נסענו בצחוקים ובמצב-
רוח טוב .כולם היו עם חיוך על הפנים.

תענוג גדול היה לראות את ההורים וילדיהם נהנים האחד מהשני
ועובדים יחד .ההנאה והכיף שביצירה נראו באוויר והתוצרים מדהימים.

לפני המירוץ ,התמתחנו קצת ,התחממנו ,בשלב זה ההתרגשות הייתה
בלתי מתוארת .כשנשמע הצופר ברקע ,ליציאת הקבוצה העממית,
התחלנו לרוץ  .לקראת טיפוס של  1144מדרגות ,מקומה  4-למנחת
מעל קומה .49
הסתכלנו למעלה ואמרנו":יואו ,אנחנו לעולם לא נצליח לעשות את
זה ".אבל אזרנו אמונה ,אומץ ,וכוח ,נזכרנו באימונים שעברנו בחודשים
האחרונים .ועשינו את זה בקלי קלות .כשהגענו לפסגת העזריאלי ,
ראינו את כל תל-אביב מלמעלה .מראה זה היה מרגש ביותר.
עשינו את זה! מחכים לשנה הבאה..

והנה קישור לסרטון שצילמה וערכה רותם
www.youtube.com
(אפשר גם ללחוץ על התמונה)

הטיול השנתי של התיכון בהרי אילת

להתראות
בפרפרים הבא!

