מידעון בית הספר תפן | סיפורים ,תמונות ,חוויות

פרפרים ברשת של סיומים ופרידות...
שנת הלימודים הסתיימה ,נפרדנו ,סגרנו ,העברנו ,סידרנו (כמובן שעדיין לא את הכל).
הרבה רגשות ומחשבות המתאימים לתקופה הזו בשנה:
ילדים נפרדים ממורים ,ההורים גם...
בוגרים המסיימים את ביה"ס והוריהם גם....
מנהלת מסיימת (בסוף הקיץ) ומעבירה תפקיד למנהל חדש שעבורו ה-כל! חדש...
וכל הקהילה גם...
מרגישים כבר באוויר את הפרידה מגן התעשייה ,עם התקדמות הבניה של בית הספר
בכפר ורדים .המבט במרחבים הירוקים של הגן מתחיל להיות נוסטלגי...
שיהיה לכולנו זמן ושקט ורוגע ונפגש שוב להתחיל מבראשית בסוף הקיץ.
כתמיד -מוזמנים לשלוח תגובות ,שאלות ,בקשות ,כתבות לרינה כהן
http://www.tefenschool.org.il

פי

נה חדשה

ם להכיר

נעי

את :יפתח גיא
המנהל החדש

שמי יפתח גיא ואני אכנס לתפקיד מנהל בית הספר בתחילת שנת הלימודים הקרובה.
אני מתגורר במושב אלוני אבא בעמק יזרעאל ,נשוי לנעה ,פסיכולוגית במקצועה ,ואבא
ליונתן ( )14שלומד בבית הספר האזורי בנהלל ,אורי ( )10ועיינה ( )7שלומדים בבית הספר
האנתרופוסופי בטבעון.
בשנתיים האחרונות למדתי במכון מנדל למנהיגות חינוכית ,ולפני כן במסגרת שרותי בצה"ל
הייתי במשך  13שנים מפקד הפנימייה הצבאית לפיקוד ,שליד בית הספר הראלי בחיפה  -מוסד המכשיר בני נוער
לתפקידי פיקוד ומנהיגות ביחידות השדה בצה"ל.
אני יודע שתפקיד מנהל בית הספר הוא תפקיד תובעני ושאצטרך במהלך מילויו למצוא את שביל הזהב בין הזמן
שאקדיש לו ובין הזמן אותו אני מקדיש כיום למשפחתי ,ולעיסוק בספורט .שתי אהבות אותן אני בדרך כלל משלב -
את אהבתי לריצה אני חולק בריצה עם אשתי ,ואת אהבתי לרכיבת אופניים אני חולק ברכיבה עם ילדי.
החיבור שלי לבית הספר הוא חיבור טבעי מכיוון שהוא מיישם את האופן שבו צריך בעיני לחנך בני אדם צעירים.
מכיוון שמצאתי כבר בבית הספר תפן את כל הדברים שחלמתי לשנות ולעשות בבית ספר רגיל ,נותר לי קודם כל
לא לקלקל .זאת משימה מאוד חשובה ולא פשוטה בעיני  -איך לשמר את "רוח תפן".
אני מאמין שבית ספר צריך להיות קודם כל בית חינוך .מקום שבו אמנם לומדים ורוכשים דעת ,אבל מקום שבו
קודם כל מתחנכים ,באמצעות המחנכים ובאמצעות קבוצת השווים .לכן שני אלו  -גם קבוצת המחנכים וגם חברת
הילדים צריכים בעיני לעמוד במקום מאוד מרכזי בבית הספר .אני מאמין שגם ללמידה ישנם כוחות מחנכים
ומעצבים ושהמכלול של למידה וחינוך צריכים להיות שזורים זה בזה בעשייה הבית ספרית.
בבית הספר מצאתי צוות מחנכים שבהתרשמותי הוא יוצא דופן ואני שמח שניתנה לי ההזדמנות להיות חלק ממנו
ולהמשיך יחד איתו את המהלך החינוכי הכל כך מיוחד של תפן.

שימו לב!
 23.8יום שישי  -יום תשלומי הורים ,השאלת ספרי לימוד ,הכנת מערכת ומפגשי מחנכים .ביום זה תתקיים
אסיפת עמותה לאישור התקציב והיכרות עם יפתח המנהל החדש!
פרטים בהמשך החופשה.

בי“ס על-אזורי תפן

משולחן המנהלת
שלום לכל קוראי "פרפרים ברשת"
רגע מרגש באמת הוא הרגע הזה .אני כותבת ל"פרפרים ברשת"
בפעם האחרונה כמנהלת בית הספר ,ונראה שפעם אחרונה בכלל.
(אלא אם נפתח מדור חדש של "דרישות שלום" מאלה שיצאו לדרכים
חדשות ...מה דעתך רינה?)
עברנו יחד עת ארוכה ,שנים רבות של עבודה בתפן שהחלו כשהייתי
מורה די צעירה עם משפחה צעירה וילדים קטנים והגיעו עד עתה,
כשאני מי שאני.
אני מי שאני ,במידה רבה הודות לכולכם .כולנו יודעים שתפן הוא
מקום משפיע ,בוודאי למי שלומד בו ועובד בו כל כך הרבה שנים.
באופן עמוק וכן אני יכולה לצטט" -מכל מלמדי השכלתי" .
מלמדי היו חברי צוות  ,תלמידים רבים והורים .מלמדי לימדו אותי
בדרך כלל בנועם ובחוכמה ,לימדו אותי דרך התנסות וחוויה משותפת,
דרך ביקורת והארות ,הצבעה על קשיים והצעות לשיתוף ועזרה.
אני חושבת על שנותי בתפן כעל חוויה מעשירה ,מעמיקה ומצמיחה
כאדם וכאשת חינוך .משיחות רבות עם אנשי צוות לאורך השנים,
נראה שרבים מרגישים שעל אף שזהו "מקום עבודה" כולנו מתפתחים
יחד עם הילדים ואני מאד מאושרת שזו הסביבה בה עבדתי ונתתי
מעצמי במשך שנים רבות .אני מאושרת מההזדמנות שניתנה לי,
מהדרך בה קיבלתי תמיכה והכוונה ,ומהמרחב שהיה לי לישום
רעיונותי ודרכי בחינוך.
את החינוך לא אעזוב ,ככל הנראה ,למרות שאין לי כרגע מושג מה
יהיה האתגר הבא.
בטווח הקרוב יותר ,בשנה הבאה ,אחזור לפרק לימודים שלא יהיה
מנותק לגמרי מהווית תפן ,אבל הפעם מזוית שונה .בכוונתי לערוך
מחקר קטן במסגרת אוניבסיטת חיפה על בוגרי תפן ,מחקר שינסה
להכיר את הדרכים בהן הבוגרים נושאים את חווית בית הספר שלנו
והשפעותיו ,בהמשך החיים .אני מאד סקרנית לגבי שאלה זו ,מאד
רוצה להתבונן דרך עיני הבוגרים על ההוויה שלנו והשקעת המאמץ
בכיוונים חינוכיים לא שגרתיים.
ביה"ס הינו עמית באירגון
 WORLD ORTקדימה מדע

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

בחודשים האחרונים עסקנו בשאלת החלפתי בתפקיד .התהליך
התקיים בצורה טובה מאד ,הודות לעבודת צוות ורשת תמיכה ובטחון
רב שקיבלנו מכל עבר .בוועדת האיתור המוקדם היו ליאת פסח ,רינה
כהן ,תמי ברק ואני .תודה לכן שותפות יקרות על הדרך שעשינו בעניין
זה ,אני מרגישה שהצלחנו.
תהליך בחירת מנהל יכול לגרום לטלטלות קשות ,אך לשמחתנו
עברנו תקופה זו בצורה יפה מאד ולתפקיד יכנס יפתח גיא ,שעבר את
המכרז הרשמי ,כמועמד שעליו המלצנו.
יפתח מגיע עם המלצות חמות כאיש חינוך המיישם את עקרונות
החינוך הבלתי פורמאלי בחינוך הפורמאלי ,עם נסיון בניהול כמפקד
הפנימיה הצבאית לפיקוד בחיפה וכבוגר בית ספר למנהיגות חינוכית
מנדל .אפשר יהיה להכירו עוד בטרם תיפתח שנת הלימודים באספת
עמותה מתוכננת ומפגשים נוספים.
אסיים דברי באיחולי טוב לכל קהילת תפן ,הצלחה בהמשך הדרך
שאינה נגמרת אלא מתחלפים ההולכים בה ,וברכת קליטה מהירה
ליפתח .
תודה מקרב לב על הלימוד ,האמון והתמיכה ועל הרבה התיחסויות
אישיות שקיבלתי מהורים בימים האחרונים.
להתראות ,תמר אוגד

visit us at: www.tefenschool.org.il | email: tefen@tefenschool.org.il

אז בין היתר ,מה היה לנו?
רחלי מדווחת מהשטח:
יום שדה באגמון החולה לזכרו של אמיר ברם ז"ל
– שכבת ח' :כמדי שנה ,יצאנו יחד עם משפחת ברם ליום רכיבה
לזכרו של אמיר .תלמידי השכבה רכבו  8ק"מ מסביב לאגם .נהנינו
מהדרכות ,פעילויות ופינוקים של משה ונחמה ברם.

לצפייה בתמונות ליחצו כאן :שכבת ח' רוכבים על אופניים באגמון
לזכרו של אמיר ברם.

יצאנו ליום גיבוש – מש"בים ,מש"צים ו'פרחים'

פרחי המש"צים ( 20חבר'ה משכבת ח') יצאו עם תום שנת הלימודים
לקורס הכשרה בן  10ימים בסיומו יקבלו תעודת מש"צ ויצטרפו
לבוגרים שלנו מכיתות ט-י וכך ,תמנה קבוצת המנהיגות הצעירה של
תפן –  36תלמידים משופרא דשופרא !
לצפייה בתמונות ליחצו כאן :משצים ופרחים בבריכת המשושים
ובטבריה

בבריכת המשושים ובטבריה:
הפרחים הצעירים משכבת ח' ,הדריכו לתפארת .נהנינו מיחד מרענן,
שמח ומפרגן של הקבוצה הבוגרת לקבוצה הצעירה.
בטבריה רצו התלמידים בקבוצות תוך ביצוע משימות מאתגרות
שדרשו יצירתיות ,אומץ ומנהיגות והוכיחו כרגיל ,שהכוח בידי הנוער (:

פרחי המש"צים העבירו פעילות "אור ירוק" לכיתות היסודי:
 8תחנות הופעלו תוך אחריות ,משימתיות ,השקעה ויצירתיות.
הפנינג נהדר בשיתוף פעולה של תלמידי יסודי מכיתות ב-ה יחד עם
מורים שליוו ופרגנו באהבה .היה שמח !

לכולם – חופשה נעימה ובטוחה.
לצפייה בתמונות ליחצו כאן :פרחי משצים מעבירים פעילות אור ירוק
זהירות בדרכים

כל תלמידי תפן והצוות נפרדו ,בטקס מרגש,
משכבת יב':
שכבת יא' ברכה באהבה ,הענפים הונפו מעל ראשי הילדים הצעירים
וביניהם עברו יד ביד תלמידי כיתות א' ותלמידי יב' .היה מרגש ,שמח
וכמובן ,חם ואוהב.
בסיום הטקס נסענו לאכזיב שם ביום גדוש אחד רחצנו ,שיחקנו,
אכלנו וקינחנו במסיבת ריקודים הכי מפרגנת שיש תלמידי ח'-יב' יצאו
לחופשה ונראו מהממים לצלילי הריקודים.
לצפייה בתמונות ליחצו כאן :טקס פרידה מי"ב והסיום באכזיב:

ערב מעגלים יב'  -תלמידי יב' וצוות המורים נפרדו בערב
שהעניק משמעות מרגשת למילה פרידה...

בהצלחה בהמשך הדרך ותודה על שנים של אמון ואהבה.
לצפייה בתמונות ליחצו כאן:

המורה לאנגלית:
"No, I'm not leaving but my matric class who I have
taught for three years are and today was our last
lesson together. I really enjoyed this class so it's sad.....
"!but exciting for them as well

מחווה לתמונה  -פרוייקט מסכם לתלמידי מגמת אמנות  -י' ,עם מיקי .ליחצו כאן כדי לראות דוגמאות מהנות..

תלמידי שכבת ט' החיו תמונות מפורסמות:
בהנחיית מיקי ורינה ובעבודה משותפת עם המחנכים – נדב וגיא ,נכנסנו לפרוייקט מאתגר ומורכב בו בחרו התלמידים בקבוצות
יצירת אמנות מוכרת והחיו אותה בציור הרקע ,עיצוב הדמויות ,משחק ,מוסיקה ,חפצים ועוד.

ליזי ואיריס מספרות על המתרחש בספורט ביסודי:
יום האתלטיקה:
ביום שני ה 27.5 -במזג אוויר קרירי ,התקיים יום ספורט באתלטיקה
לכיתות ד',ה' ,ו' .התלמידים היו מאוד נרגשים והתאמנו ימים לפני.
המשתתפים התחרו במקצועות :ריצת  60מטר ,ריצת  750מטר,
קפיצה לגובה ,קפיצה למרחק וזריקת כדור יד.
נצברו תוצאות יפות מאוד .היו מדליות ותעודות ו..קרטיבים.
תודה לכל המשתתפים והמשתתפות ,העוזרים והעוזרות.

טורנירים בין כיתות ברוח ספורטיבית:
לאחר פרלמט ודיון על אלימות במגרש בבית ספרנו הוחלט לקיים
את משחקי הטורנירים עם דגש על התנהגות הולמת .שני טורנירים
התקיימו :כדורגל ומחניים.
בטורניר כדורגל זכו כיתה ד'.
ובטורניר המחניים ניצחו כיתה ו'.
התלמידים שיחקו בהגינות ובהנאה וקיבלו כל תוצאה בשמחה...
תודה גדולה לנח וענבר מכיתה ו' שעזרו לנו לאורך כל השנה
בהפעלות השונות ,בטורנירים ויום הספורט" .אין עליכם" -כייף שיש
על מי לסמוך .נשמח לעזרה גם בשנה הבאה.

והטיולים האחרונים לשנה זו:
טיול כתה ג' לנחל חביז ,מספרת עינבר:
טיול אחרון לשנה זו עם צפריר סיכם לנו שנה נהדרת של טיולים מלאי
חוויות .אנו ילדי כתה ג' רוצים להודות לצפריר על שנת טיולים קסומה.
הטיול האחרון לנחל חביז היה מהנה במיוחד ,לאחר צעידה ארוכה
ומעייפת הגענו למעיין בו השתכשכנו ,שתינו את התה הידוע של
צפריר וזכינו לביקור משעשע של עדר עיזים...

טיול גן חובה מספר צפריר:
 30ביוני  -בשניה האחרונה  -מספיקים ילדי גן חובה לצאת לטיול
אחרון .טילנו בשביל סובב גיתה  :סיירנו בבוסתן ,ירדנו לברכת המים
החורפית לחפש סלמנדרות אך לא מצאנו ,במקומם מצאנו אביעדים
חמידים (עקרבים).

אספנו אבנים ויצרנו בע"ח ו/או מפלצות היה לנו יום של כייף לסיומה
של שנה ואת הילדים הנהדרים האלה נפגוש בטיול של כיתה א' כבר
ב 7לאוקטובר  -הורים  ..רשמו ביומן .חופשה נעימה ובטוחה.

סיום חוג סיור ג'-ד' עם צפריר

ועוד מסיבות סיום בחטיבות השונות:
בגן פרפר  -קליפים קצרים למזכרת
https://www.youtube.com/watch?v=rxkfXK6LSus
https://www.youtube.com/watch?v=hSw15Y8pxWA
https://www.youtube.com/watch?v=ZfewcK7wVS8&list=U
UqOO3PzjCpi7I5sbDyLE4oA&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=4gb04-x5tlE&list=UUq
OO3PzjCpi7I5sbDyLE4oA&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=nLvQAgUrFN0&list=U
UqOO3PzjCpi7I5sbDyLE4oA&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=ivYgHrf_twk&list=UU
qOO3PzjCpi7I5sbDyLE4oA&index=6
=https://www.youtube.com/watch?v=AwQSMt724UU&list
UUqOO3PzjCpi7I5sbDyLE4oA&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=402iR8mYSvo&list=U
UqOO3PzjCpi7I5sbDyLE4oA&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=nlP36b_byhQ&list=UU
qOO3PzjCpi7I5sbDyLE4oA&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=DCLs2GVknxI&list=U
UqOO3PzjCpi7I5sbDyLE4oA&index=3

סוף שנה לצוות היסודי והחט"צ בבית של אילת.
הצוות התפנק על טיפולי ספא ,סטנדאפ מקורי ,אוכל טוב וחברותא.

מסיבת סופשנה לצוות בבריכה בסאסא
מפגש הסיום לכל צוות ביה"ס כלל ארוחה טעימה ,מופע של הוריו
של שבע מכתה ב' -עמית ומירה מגיתה -רקדנית הודית (קוריאנית
במוצאה) ונגינה על כלים הודיים.

המופע היה מרהיב ובסיומו מירה הפעילה את המורות והמורים הנועזים.
לסיום הסיום -נפרדנו ממורים עוזבים ויוצאים לשבתון.
והשי השנה לצוות :צידנית מיני רכה ,עם לוגו ביה"ס לארוחות הצהריים...

ערב מחול בפקיעין

קצת מהקורה בכיתת הסי.פי:
מצורפות תמונות .אחת של סרי במתחמים ,ועוד מפעילות אתגרים
בשוק בעכו ,עם סיום -ניגוב חומוס וביקור בחנות למשמעות -
http://www.kvn.org.il/heb/ShopInfo/Shop-for-meaning aboutמתוך הקטלוג"-מחפשים מתנה עם משמעות? כאן תמצאו

חווית קנייה יחודית ותזכו בהנאה שבתרומה לאדם ,לחברה ולסביבה.
החנות למשמעות מהווה מרכז להכשרה מקצועית עבור צעירים עם
נכויות פיזיות ואו חושיות( .מוצר הדגל-כובעים חולצות ועוד עם כתב
ברייל ושפת הסימנים)

חופש נעים לכולם ולהתראות בשנת הלימודים הבאה

