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היה שלג ,היו אוגדני הערכה ומה נשאר?
המחצית השנייה של שנת הלימודים החלה .עוד כמה ימי שמש,
טיפונת חורף והאביב יהיה כאן...
מקווים שכבר הבעתם דעתכם על נושא ההערכה באתר הייחודי שלנו
(ראו בפינתה של תמר).
נשמח לשמוע מכם על פעילויות הורים ,דעות ,רעיונות וכל דבר
שקשור בקהילת תפן.
רינה ודפנה

מודעה ליום הפתוח בתפן.
תודה רבה לרחלי נופך על העיצוב המקסים!

בית ספר תפן קולט תלמידים לשנת הלימודים תשע”ד
לגן טרום חובה ,גן חובה ,כתה א’ ,ז’ ,ח’ ,ט’ ,ו-י’

יפום
תותפןח
יובםבי”ס

 013שישי
בשע15.2.2
ה 9:30

ה אתר בית הספר tefenschool.org.il :ה טל’ 04-9872551/2 :ה ועדת קליטה050-7400620 :

{

קבוצת איכות סביבה מכיתת תקשורת החלה בפרויקט מיחזור בקבוקים .מתקני מיחזור לבקבוקים ופחיות שבחוק הפיקדון ( 30א"ג)
מוצבים בקפיטריה ומחוץ לכיתת תקשורת צעירים .נשמח לעזרתכם!!!

}

פי

נה חדשה

ם להכיר

נעי

את :תמי

המורה החדשה למוסיקה
ספרי לנו מי את ואיפה את גרה:
אני תמי אנגרט ,גרה בעצמון ונשואה לניר,
יש לי שני ילדים  -עידו בן 13עוד מעט ומיכל בת .11
מה את אוהבת בתפן?
תפן בית ספר מיוחד ואני אוהבת את האווירה.
היחס לילדים אוהב ומכבד.
מה היית משנה?
הייתי שמחה אם התנאים הפיזיים היו יותר נוחים
(יש תקווה לשינוי במעבר לבית הספר החדש).
השיר האהוב עלייך?
יש המון שירים וקטעי מוסיקה שאני אוהבת.
הכי חשוב לך בשיעורי המוזיקה...
הכי חשוב לי שהילדים יהנו ממוסיקה ,שתהייה להם
חוויה טובה בשיעור ,חוויה שתדרבן אותם ללמוד
לנגן לשיר ולהאזין למוסיקה.

בי“ס על-אזורי תפן

משולחן המנהלת
גם לחופש יש מסגרת

שלום לכולם
בימי חורף אלה נעים להתחמם בחיזוקים .בשבוע שעבר חילקו מחנכי
הכיתות אוגדני הערכה ובהם משוב מפורט על הלמידה ,ההתנהגות
וההתקדמות ,ובהם גם חיזוקים רבים וגם הערות ומטרות להמשך.
לאחר חלוקת האוגדנים שלחנו להורים בקשה להתייחס לדרך
ההערכה ולמה שיכלו ללמוד ממנה .מבחינתנו המורים היתה זו
לחיצת כפתור על "מערכת הפעלה" מרתקת שלכם ההורים.
בדרך כלל ,עד כה ,קיבלו מורים ומחנכי כיתות משובים מקריים
ומעטים מהורי תלמידים .פה ושם תודה ,פה ושם ביקורת או בקשת
הבהרה ,ולא היה מספיק ברור אם עבודת הענק המושקעת בכתיבת
ההערכות בדרך זו ,זוכה לקהל קוראים משתף פעולה.
ועתה ,עם הטופס המקוון קיבלנו שפע תגובות (בעת כתיבת מילים
אלה מצויות בידי  97תגובות ועוד היד נטויה).
התגובות ענייניות ,התגובות מלמדות ,יש בהן נקודות ביקורת
ו"לשיפור" מסוימות  -מהן נלמד ,יש בהן חיזוקים נהדרים ומחממי לב,
על ההכרות עם הילדים ,על תשומת הלב ,על מידת ההשקעה,
על מורים ומחנכי כיתות נהדרים.

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

כיף לנו לקרוא ,חשוב לנו לדעת .מסתבר שטופס מקוון זה הוסיף
לתקשורת שלנו עם ההורים יותר ממה שחשבנו ונלמד להשתמש
בסוגי משוב פשוטים כאלה עוד בהמשך.
תודה לכל ההורים שהגיבו.
מי שרוצה להצטרף למגיבים ועוד לא עשה זאת ,ניתן להוסיף משוב
בקישור המצורף.
https://docs.google.com/spreadsheet

בברכת המשך חורף גשום וחמים
תמר

תראו מה הבחירות הולידו בחטיבות השונות בתפן
בכתה א':
מספרת איילת:
בכל שבוע ילדי כיתה א' לומדים שיר ממיטב שירי ארץ ישראל.
בשבוע הבחירות קיימנו בכיתה א' בחירות לגבי השיר הנבחר.
הכנו פתקים אותם הנחנו מאחורי הקלפי.
כל ילד הגיע להירשם ,קיבל מעטפה ,נכנס לבד מאחורי הקלפי ובחר.
ביה"ס הינו עמית באירגון
כשירקדימה מדע
WORLD ORT
האהוב
לאחר מכן נספרו הקולות והשיר שזכה במקום הראשון,
על מספר הילדים הכי גדול הוא " -ציפורים נודדות".
שוחחנו על הרגשות של ילד שבחר את השיר לבין כאלו שהשיר
שלהם לא נבחר .לסיום שרנו כולנו את השיר.

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

 .2עריכת "יום בחירות":
הפעילות לכיתות ט' – יב'
הקדשנו לפעילות זו כארבע שעות .הפעילות כללה מספר חלקים:
בהובלת מורי האזרחות ו"ועדת הבחירות" מקרב התלמידים:
		 א .כל תלמידי ט' – יב' התפצלו לשש קבוצות רב-גילאיות
מספר נדב:
		 על פי המפלגות עליהן למדו בשיעור ההכנה .כל קבוצה עבדה
הוחלט לחלק את הפעילות לשני חלקים:
במשך שעה על הכנת תעמולת בחירות של המפלגה בשלושת
 .1חלק לימודי  -מצעי המפלגות:
הנושאים שנלמדו בשיעור.
המורים לאזרחות קיימו ,בכל אחת מן הכיתות ,שיעור כפול בנושא.
		 ב .כל התלמידים התכנסו ברחבה וכל "מפלגה" קבלה עשר
בשיעור חולקה הכיתה לשש קבוצות .כל קבוצה למדה מצע של
דקות בהן הציגה את המצע שלה (בשלטים ,בסרטונים ,בשיר,
אחת משש המפלגות הבאות:
בהצגה ,בנאום וכו').
הבית היהודי  ,הליכוד – ביתנו  ,יש עתיד  ,מפלגת העבודה ,
		 ג .התלמידים הצביעו ,בארבע קלפיות לפי שכבות הגיל ,לאחת
חד"ש וש"ס.
משש המפלגות ,לפי בחירתם האישית (הפעם ללא קשר 		
הנחנו שהמפלגות הללו מייצגות את כל הקשת הרעיונית בציבור
למפלגה שעל מצעה עבדו).
היהודי וגם את הציבור הערבי.
		 ד .תוצאות ההצבעה הוצגו ונערך סיכום קצר.
כל קבוצה למדה את מצע "מפלגתה" בשלושה נושאים :
תכנית מדינית  ,תכנית חברתית-כלכלית וחינוך .לאחר מכן הציגה
חשוב לציין שבתכנון ובביצוע השתתפו תלמידים שייצגו את כל
הקבוצה את עיקרי המצע בפני הכיתה.
הכיתות .עוד חשוב להבהיר שתהליך ההצבעה דימה בצורה מדוייקת
את המציאות .כל תלמיד קיבל הודעה לבוח  ,וועדת הקלפי זיהתה
אותו הוא בחר פתק מאחורי פרגוד והוועדה ביצעה את ספירת
הקולות והעבירה למארגנים.
פעילות זו ,היה בה חלק לימודי שעיקרו עיסוק בתכנים פוליטיים ,ניתוחם
והצגתם ,ללא קשר להשקפה אישית וחלק חווייתי של הכרת תהליך
הצבעה המקיים כללים דמוקרטיים בסיסיים ושומר על טוהר הבחירות.
הנה קישור לעוד תמונות מיום הבחירות -
https://plus.google.com/photos/110871357732977418090/
albums/5837323059963633569

		

ערב חשיפה לתיכון בתפן

התקיים בהצלחה רבה! הרחבה החגיגית היתה מלאה מתעניינים
מבחוץ ותלמידי ט' שלנו ,רובם הגדול בליווי הורה או שניים.
במליאה הוצגו עקרונות בית הספר והתיכון בפרט ואחר כך התפזר
הקהל לדוכני המגמות הרבות שאנו מציעים ( )!!10ושמעו שם ביתר
פירוט ובאופן אישי על המגמות בהן בחרו להתעניין.
היה נעים ,פורה ומפורגן.
רוב ההורים הביעו רצון להרשם לכמה מגמות בעצמם...

הפקת התיאטרון של הי"בניקים " :הילד פלא של עולם המערב" בבית העמק .הצגה מקסימה ומלאת הומור...
בקישור הזה תמצאו עוד המון תמונות https://plus.google.com/photos -

איילת מספרת  -מהנעשה בחטיבה הצעירה:
			

יום ה!100 -

בכל בוקר אנחנו סופרים את ימי הלימוד.
והנה הגיע היום שהילדים חיכו לו בקוצר רוח  -יום ה.100-
בבוקר התכנסנו יחד ,ילדי החטיבה .ספרנו שוב את כל ימי הלימודים
מתחילת השנה ,וכמובן שהגענו עד  .100התחלקנו לקבוצות מעורבות
(ילדי גן וא') שכל קבוצה מלווה במבוגר .פרשנו בפני הילדים את
הפעילויות השונות שיש באפשרותם לעשות ,ויצאנו לדרך.
* הילדים הכינו כתרים של  100בתרגילי פרחים
* ציירו לילדה  100נקודות חן
* הדביקו תמונה מ 100-פיסות נייר וגפרורים
* בנו מבנה מ 100-כוסות
* עברו במבוך של 100
* הכינו משקפי  100ועוד.
הפעילות היתה עשירה ,אינטנסיבית ,יצירתית ומהנה.
מחכים ל!!! 200 -

		

שיעור משותף לכתה ב' ולגן חובה:

ביום חמישי ילדי הגן שבחטיבה למדו על ט"ו בשבט וילדי כיתה ב' למדו
אנגלית .צירפנו את שני השיעורים וקראנו להם שיעור צבע-טבע.
ילדי א' קיבלו טבלה ובה היו רשומים שמות צבעים באנגלית ,והם היו
צריכים לקחת איתם ילד גן ולחפש בחוץ ממצאים בצבעים הדרושים.
הם נדרשו לרשום אותם ,לצייר אותם או להדביק אותם.
זו היתה פעילות דו גילית מהנה ומיוחדת.
בתקווה לעוד פעילויות כאלו.
אילת וברוריה.

		

ביום חמישי יום המסעדה הקבוע הכנו בחטיבה הצעירה

		

בית פרי.

הילדים חתכו בבוקר כל מיני סוגים של פירות וסחטו תפוזים ולימונים.
לאחר מכן ערכו את המרחב עם  4דוכנים של מכירה ותלו מחירון.
הבנקאים נתנו כסף ,הילדים רכשו בדוכנים יוגורט עם גרנולה ופירות,
שילמו לקופאי והתרווחו לאכול את המנה הטעימה.
מחכים לבית קפה הבא שימכור אוזני המן...

		

פעילות הורים בגן שבחטיבה:

ביום שישי של ט"ו בשבט הגיע קבוצת הורים נמרצת והפעילה את
הילדים .הילדים הכינו עץ דמיוני מחומרים מאד מגוונים ולאחר מכן
ישבו לסדר ט"ו בשבט בהנחיית ההורים.

		

מה רוחש בכתה ב'?
מספרת הילה:

		
ט"ו בשבט:
עם סיום מהמחצית ולכבוד ט"ו בשבט כיתה ב' יצרה בהנאה
וביצירתיות רבה בובות אכילות מפרות הדר ופרות יבשים .איזה כיף
וטעים היה לנו...

הם למדו מה ההבדל בין פרי טרי לפרי יבש לבין פרי מיובש ,שרו
שירים ,ענו על חידות ,שתו יין אדום ולבן וכמובן טעמו ממטעמי החג.
הם חזרו הביתה עם הדברים שהכינו ושתיל של שקדיה .חג שמח!

טיול לפרוד:
מזג האוויר הנעים גרם לנו להחליט במהרה לצאת ולטייל בנחל פרוד.
צפריר הדריך את הילדים במסלול מהנה במיוחד -צעידה בתוך המים.
ההתרגשות וההנאה מן המים קרנו מעניי הילדים והשמחה היתה
גדולה .בסיום היום התפנקנו בכוס תה שצפריר הכין לנו בטבע וכך
חזרנו עייפים אך מרוצים.

קצת מן הנעשה ביום זה"ב:
מספרת הילה:
		
ביום שישי ציינה החטיבה הצעירה והיסודית את היום הלאומי
לבטיחות בדרכים .יום זה עסק בנושא הולכי רגל.
תלמידי כיתה ה' המדהימים הכינו המחזה לפרק בסדרה "דובי
דוברמן" שפתחה את היום .לאחר מכן ילדי גן פרפר ,יחד עם מאיה
וליאת עלו על הבמה עם קסדות ולימדו אותנו דקלום בנושא רכיבה
בטוחה  -מרגש מאוד לראות ילדים צעירים מדברים זה"ב.
את המשך היום העברנו בהנאה ,שמחה ובאווירת זה"ב בתחנות
השונות:

*
*
*
*
*
*

הגנים צפו בסרט "חיפזון וזהירון" ויצרו בובות חיפזון וזהירון על מקל.
כיתות א' ב' הרגישו זה"ב באמצעות תנועה ויצרו אפוד זוהר אישי.
כיתות ג' ד' הכינו מדבקות חלון של תמרורים ויצרו תמרורים
מיוחדים לסביבת ביה"ס.
כיתה ה עסקה בהכנת מסרים וכרזות זה"ב.
כיתה ו' יחד עם נחמה צבעו איור שאיירה עינבר באריחי קרמיקה.
את סיום היום חתמנו בחידון זה"ב.

שיתוף הפעולה של הילדים ,ההנאה שנראתה בתחנות השונות והידע
שרכשו והפגינו בחידון גרמו לי כרכזת זה"ב להיות מאוד גאה בילדים
שלנו .בהזדמנות זו אני רוצה להודות לצוות המחנכות והמורות על
תרומתכן להצלחת היום.
בברכת בטיחות בדרכים,
הילה בן ישראל ,רכזת זה"ב

זה הכל להפעם.
להתראות בפרפרים הבא

