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כבר אביב ,תכף פסטיתפן ,ימי הורים,
ערב מחול ועוד ועוד...
התעדכנו באתר.

פי

נה חדשה

ם להכיר

נעי

את :לורי רוט
מורה לאנגלית ד'-ו'

נשואה לאבנר ,אמא ל 4 -ילדים ()24 ,20 ,15 ,11
גרה בנווה זיו.
משהו חשוב עלי :עליתי מיו-יורק ב  ,1984 -מתוך רצון להקים כאן משפחה
וחיים .להתחבר למדינה .פעם קראו לזה "ציונות."..
בימים שלא בתפן ,עובדת כמדריכה של משרד החינוך בהכשרת מורים
לאנגלית בסביבה.
חשוב לי לשלב בשיעורי האנגלית תכנים של חגים ותרבות ישראלית ,לשלב
בשיעורים טכנולוגיה ,להקים ולתחזק את "חדר" האנגלית באתר ביה"ס.
הכי אוהבת בתפן :את הגמישות  -האפשרות להתאים את קצב הלמידה
והתכנים לתלמידים ,ללא לחץ מבחנים וציונים .לקח לי זמן להתרגל לזה.
הצוות – תמיד יש עם מי להתייעץ ובמי להעזר.
מה קשה בתפן :הגמישות! צריך ללמוד ליצור שגרה שבה רצף למידה
ומעקב אחר התקדמות התלמידים .זה מאתגר.

הזמנה
לפסטיתפן
יום שישי
26.4.13
17:00 - 12:00

בי“ס על-אזורי תפן

משולחן המנהלת
גם לחופש יש מסגרת

"כי האביב שוב צועד בעקבותיך והירוק מציץ בחלונך"...
תקופה נהדרת של התחדשות ,צמיחה ופריחה .בתקופה הזאת בית
ספר נערך ומתכונן לכל מאמצי סוף השנה ,עם העבודה הכרוכה בכך
ועם הרגשת הסיפוק והשמחה במעשי ידינו.
כבכל שנה החזרה מחופשת הפסח מסמנת את בואם של ימי הזיכרון
הלאומיים .כמערכת חינוכית אנו מתמודדים בכל שנה עם שאלת
הדרך לזכור ולהזכיר -מה נכון לכל גיל ,כמה רגשי זה צריך להיות ועד
כמה מלמד ,באילו אמצעים נכון להשתמש ,כיצד לכנס את כל הציבור
המגוון שלנו לרגע של כיוון הלבבות לתדר אחד ,בטקס שיהיה נוגע אך
לא מפרק מבחינה רגשית ועוד ועוד.
החשיבה על הנושאים האלה לא פשוטה ,מה עוד שימי הזיכרון ,
זה שמוקדש לשואה ולגבורה וזה שמוקדש לחללי מערכות ישראל
ונפגעי פעולות טרור ,מגיעים בסמיכות רבה זה לזה.
במסורת תפן קורים בכל שנה דברים מאד מיוחדים ומרגשים.
אוחזת בנו גאווה גדולה על הדרך שבה ילדינו יושבים קשובים,
מכבדים ומחוברים לנאמר והמושר וכן על הצירוף המיוחד של ילדים
בכל הגילים עם מבוגרים על אותה במה ,במקום של "רקמה אנושית
חיה"  ,במובן אמיתי ובלי שום פראזה או הגזמה.

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

לענין אחר -אנו מתחילים במהלך ישיבות ההערכה הכיתתיות ,בקרוב
נתכנס שוב למפגשי הורים ונוכל לשוחח על מצבם של הילדים בכל
המובנים .ההורים מוזמנים לעורר עוד בטרם מפגשי ההורים נושאים
שחשוב לכם להעלות בפני מחנכי הכיתות ,המורים המקצועיים או
היועצות ,בכדי שלא נגיד "יטופל כבר בשנה הבאה" .חשוב לנו להית
מאד מחוברים ומאד מעודכנים בכל המתרחש עם הילדים והדברים
מאד דינמיים.
בקשר לסיום תפקידי אבקש לעדכן שוועדת האיתור אשר הוקמה על
ידי הפורום המשותף פועלת ,אנו פוגשים מועמדים ראויים ומעניינים,
אך עוד לא הגענו לכלל החלטה .בכל מקרה זהו הליך של איתור
מוקדם והמועמד/ת שלנו יעברו מכרז מסודר ורשמי .אנו מקווים
להצליח לקדם נושא זה ביעילות ולהגיע לוודאויות מוקדם ככל
האפשר.
להתראות פה או שם וב "פרפרים ברשת" הבא...
תמר אוגד

ביה"ס הינו עמית באירגון
 WORLD ORTקדימה מדע
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ברכות!
שי רימון (כיתה י') ,זכה באליפות העולם בקיקבוקסינג!
כותב מאמנו  -רמי אבירם:
באליפות העולם הפתוחה שהתקיימה בדבלין אירלנד ,שי רימון זכה
במקום הראשון במקצה המיוזיקל פורם  -שילוב של אומנויות לחימה
ואקרובטיקה (ממש כמו שרואים בסרטים) .ה irish open -ידועה
כתחרות היוקרתית ביותר בעולם בתחום הקיקבוקסינג.
למעלה מ 2,900 -מתחרים מ  36מדינות ומ  4יבשות.
בתחרות זו שי גבר על אלוף העולם הנוכחי ג׳ק גריפין מאנגליה.
ולמי שמעוניין ניתן לראות סרטון כאן.

בחטיבה
העליונה
"מרוץ האביב" של י"ב :
המרוץ שהחליף את מרוץ הלפיד המסורתי בחנוכה ,שבוטל בשל
הגשם .תלמידי שכבת י"ב רצו ממצפה מתת ועד לאגם מונפורט
בניצוח צוות החינוך גופני :איריס דוד ,ליזי שמש ואיתי עמית –
תודה על הובלת יום מאורגן באופן מושלם !
בביה"ס קיבלו את פנינו בשמחה ,בהמון אהבה ובחגיגיות ילדי הגן
שהכינו יחד עם הצוות מיץ פטל מתוק ומרענן ,מדליה לכל תלמיד,
מוזיקה שמחה שהשתלבה מצוין עם המצנח בו השתעשענו יחדיו.
היה מרגש ושמח .תודה לאיילת פליישר ולצוות הגן ולכל מי שהאמין
ולקח חלק בשמחה שהיא אחת מהחוויות המשמעותיות בפרק סיום
יב' בתפן .אתי ורחלי.
עוד תמונות אפשר לראות כאן

רחלי מדווחת מהשטח...
פעילות פורים עם כיתת
סי.פי בוגרים
הכנת ליצן טעים במיוחד.
היה שמח ומלהיב להכין,
להצטלם ולאכול.

כנס פסח מחוזי  -פש"צים ומש"צים שהתקיים ביער לביא.
מביה"ס יצאו  28תלמידים  -פש"צים משכבת ח' ומש"צים משכבת ט'
החבר'ה תרגלו בשלושה ימים מיומנויות שטח ,מחנאות וניווט.
כל הכבוד להנהגה הצעירה בתפן שצומחת ומתפתחת ומביאה לידי
ביטוי את הכישורים החברתיים ,המנהיגותיים וההתנדבותיים.
גאה בכם ואוהבת מאוד ,רחלי

יום שדה בנחל פרוד יחד עם שכבת ח'
חגגנו יום טיול אביבי ,רטוב וטעים בארוחת "סדר פסח".
תמונות כאן

רונית מספרת...
על הנעשה בחוג בחירה במדעים:
"פלטת הצבעים של המדען" -
לקראת פורים חקרנו בחוג העשרה מדעית ,אפשרויות שונות ליצירת
צבעים :כתגובה כימית בין חומצות ובסיסים לחומרי בוחן טבעיים:
תה וכרוב סגול .ובהפקה של צבעים מחומרים טבעיים בסביבה:
תבלינים ,שורשים ,פירות ,אדמה ,בתהליך פיסיקלי של יצירת
תערובת .והתוצאה  -מרהיבה..

תערוכת אמנות  -י"ב

ליאל  -בוגרת שלנו -
מופיעה עם להקת
המחול

סמינר י"א

מאחורינו והשמחה רבה...

מיומנן של המחנכות:
הסמינר התחיל בחששות רבים והסתיים בסיפוק ,הנאה ולמידה
בכמה רבדים משמעותיים.
לזכות כולנו עמד רצון טוב ושיתוף פעולה חיובי ומקדם.
לכבודכם ההורים ,נתאר באופן כללי את תכני הסמינר:
ביום חמישי הרוח סערה ,מזג האוויר לא נעם לנו במיוחד ...התחלנו
את המסע בטיול למערת קשת ,לשמחתנו מזג האוויר התבהר קמעא
והנוף היה מרהיב.

המשכנו לסיור בשלומי ודנו מהי עיירת הפיתוח ...סיימנו את ביקורנו
במפגש עם ש"ש במתנ"ס המקומי.
משם המשכנו למועדון בכמון ,שם התארגנה ע"י ההורים ארוחת ערב
מפנקת ,אכלנו ,שבענו ונסענו לכרמיאל להופעה של הזמר דודו טסה.
התודות לאיל כנען שהעלה והגשים את רעיון ההופעה ! היה מהנה,
הנוער רקד ,שר ,צחק ,הצטלמו עם האומן ..היו להם גם השגות לגבי
מצבו ויותר מזה לא נוסיף (;

וכעת נוסיף צפירת הרגעה להורים  -נתייחס לארוחות שפרגנתם לנו
( :מעשה שהיה ,כך היה:
בהופעה של דודו טסה היו למיכל ולי רגעים פנויים (מן הסתם ברגעים
הללו פחות עניינו את הנוער )...וכך התפנינו ושלחנו תודות על הארוחה
המפנקת לקבוצת ההורים שדאגה לארוחה הראשונה ביישוב כמון.
לצערנו ,לא השכלנו ליצור קשר גם עם שאר ההורים העמלים
והדואגים בסיום הארוחות ולכן חלקכם נשאר במתח מסוים...
רוצות להודות ל 4-קבוצות ההורים (כלל ההורים בשכבתנו) על
הפינוק בארוחות מפוארות ,מגוונות ,מזינות ,ארוחות מאוד מושקעות...
בשישי הגדלתם לעשות וקיבלנו גם חלות וגם יין לקידוש וארוחת שישי
מגוונת במיוחד ,בשבת התפנקנו עם ג'חנונים ומאפים וירקות וגבינות...
אבטיח ומלונים ...נוסיף ונאמר שבשבת בצהרים גם חיכה לנו חמין
צמחוני וטעים שצפריר הכין.
תודות לכולכם היה מאוד מושקע ובהחלט תרם לאווירת היחד שלנו.
וכמובן שנסיים בארוחה הרביעית ,זאת שהתקיימה בפלך  -עת סיימנו
את שיחת המשוב ורגע לפני שהתפזרנו  -נהנינו מארוחה נוספת..
מניחה שגם בזכות הארוחה הזאת (עלי גפן ,חומוס ,תפו"א ,סלטים
ועוד )...הילדים חזרו הביתה "שבעים" .ושוב תודה וסליחה (:
ולתוהים מה עוד היה בתוכנית?
ביום השני (יום שישי) ,פתחנו את הבוקר במעגל שיח על החרדים...
המשכנו לסיור בצפת ...היה גם מעגל בנושא תפילה.
בערב שבת ביקרנו בבית כנסת בראש פינה ,היתה ארוחת ערב ...היום
הסתיים בערב אינטימי ,לאור נרות ועם קלפים וחברותא.
ביום שבת עסקנו בנושאים הקשורים למדינה יהודית ודמוקרטית...

התלמידים התחלקו לסדנאות עניין  -הכנת קישוט למאפינס (אותם
"פגשנו" בהבדלה שהתקיימה בערב) ,התקיימה סדנת כתיבה יוצרת
בנושאי שבת וחולין ,סדנת הלחנה ,קבוצת שיאצו וסדנה להכנת הלוגו
לחולצות המסע  -כולם מצאו את רצונם והשתתפו בשמחה.
ואז נפגשנו עם דודו פלמה  -מפגש לא מוצלח...
מפגש שאחריו היתה "התעוררות" ...
התלמידים חוו והבינו מהי אחריותם במפגשי הסמינר ומהו המאמץ
הנדרש ליצירת מפגש משמעותי וכך המפגש עם הרב נפתלי (אדם
חרדי) היה מוצלח ומלמד במיוחד ...גם בזכות היות התלמידים
ממוקדים בנושא המפגש ,בזכות שאלותיהם האינטליגנטיות
וההקשבה .היה מצוין.
בשבת אחה"צ קיימנו טקס הבדלה משלנו ...היה מרגש ומהנה.
ומשם המשכנו לקיריון למשחק בו ניסינו ללמוד על תרבות הצריכה
בעיתוי של מוצאי שבת.
ולא תאמינו ,אך רגע לפני הכניסה לשקי השינה באולם הספורט
בראש פינה שוכנענו לצפות במשחק כדורסל שהתקיים בין השעות
 24:00ועד  01:00היה מגבש במיוחד .ביום ראשון בבוקר עיבדנו
במעגל את הפעילות בקריון.
בהמשך ערכנו סיור בעקבות הגשמה וערכים בתל חי ונפגשנו
במעגלים עם פעילים בבית הקפה הקואופרטיבי.
הגענו לפלך ושם קבוצת תלמידים ערכו טקס זיכרון לשואה ,היה
מיוחד ומרגש.
המשכנו למפגשים ב  4 -קבוצות עם אנשים בקהילת פלך וסיימנו
במעגל סיכום של המסע ,תמונה שכבתית וארוחת ערב.
כמובן שאפשר עוד לספר ולתאר ...ננסה למצוא הזדמנות לעשות
זאת .מקוות שלמרות העומסים בלו"ז עד סיום השנה ,שנצליח ליצור
ערב סיכום סמינר שיהיה משותף להורים ,לתלמידים ולצוות תפן
ולמדריכי פלך.
לשמחתנו בפעילות הסיכום נעשו משובים ע"י מדריכי פלך  -גל ואדם,
מדריכים שבסה"כ נהנינו ולמדנו מהם והם התאימו לצרכינו  -משובים
שיגיעו אלינו ועוד נתייחס אליהם בהמשך .בכל אופן ,התחושה שלנו
טובה ולפנינו המשך התהליך ...הזדמנות להמשך בירור ,חשיבה...
מה המסרים שנלקחו מהסמינר? אלו מחשבות ושאלות עלו במהלך
הסמינר ולא הגיעו לשיח הקבוצתי? באילו שאלות התלמידים ירצו
להעמיק?...
עבורנו זו היתה חוויה משמעותית ואנחנו מודות לשותפינו הרבים,
צפריר ,תמר ,נעמי ,לילה ,אדם וגל ,לכם ההורים ולכם התלמידים על
שידעתם לנצל את ההזדמנות בדרככם ויצרתם התחלות חדשות
ומעניינות (:
באהבה ובשמחה ,מיכל ואתי.

ביסודי
"יציאת מצרים"

מספרת עינבר:

יצאנו ממצרים לבושים כבני ישראל ,כתות ב ' -ו'...
צעדנו בעקבות משה (צפריר) שהוביל אותנו דרך הים אל המדבר
הגדול של גן התעשייה .בצל העצים והפסלים סיפר לנו את הסיפור
על "מרק האבנים והאשה הקמצנית"  .ילדי כתה ג' סיפרו על שמות

זהירות בדרכים (זה"ב)

החג ושרו לנו שירים .לאחר מכן שיחקנו במשחק האגוזים שהכינו גם
כן ילדי ג' ועינבר .ולקינוח אכלנו את "מרק האבנים" הנהדר....
היה נפלא.

מספרת הילה:

בחטיבה היסודית קיימנו פעילות סיכום שנה בזהירות בדרכים.
את הפעילות קיימנו כסדנה אחת גדולה ומשותפת לכל ילדי היסודי.
הילדים ציירו וכתבו ציורים וסיסמאות הקשורים לזה"ב ואת אלה
הדפסנו על חולצות .בהמשך ,הילדים הכינו כריכי בריאות בצורת
רמזור .הדימיון ,היצירתיות והצבעוניות ברחבה היו מלהיבים ומיוחדים.
מי שעבר ברחבה יכל לראות את הצעירים והבוגרים מגוייסים
בהתלהבות ויוצרים במרץ ובהנאה תוך עניין וחשיבות לנושא הזה"ב.
תענוג גדול!! תודה רבה לכל צוות היסודי על תרומתכן להצלחת
הפעילות.

עינבר מספרת  :כיתה ג'
פעילות הורים ליום העצמאות:
הפעילות כללה משחקי שולחן מרהיבים ,להנאה ולמידה על ארץ
ישראל :על מקומות ואתרים בה ,סמלים ,שירת התקווה ,ארועים
הסטוריים ועוד .הילדים שיתפו פעולה ,הביעו עניין והכי חשוב נהנו
מאוד! תודה גדולה שלוחה להורים היוזמים :אמירה פינקל ,אייל
קשמן ,ענבל אוזנה ושלי בהלול .תודה רבה על פעילות מהנה,
על השקעה ונתינה .נהנו מאוד וגם למדנו ...לקינוח זללנו מדוכן
הפלאפאל שקם בין רגע בכתתנו  -היה טעים....
תודה על הכל ,עינבר וילדי הכתה.

"קסם היצירה"

ילדי חוג בחירה ג'-ד'
עם היצירות הראשונות שלהם לאחר שלמדו תפירה.

שיעור מדעים

בכיתה ב'  -לומדים את הנושא

"תכונות חומרים":
שיעור בנושא ציפה ושקיעה .הילדים מתמודדים עם האתגר ומנסים
להציף גוש פלסטלינה....והיו הצלחות .

שי לחייל

לכבוד יום העצמאות וכמידיי שנה ,תלמידיי
החטיבה הצעירה והיסודי מחבקים את חיילי צה"ל ומוסרים "שי לחייל"
לחיל ההנדסה הקרבית ,גדוד .603

בחטיבה
הצעירה
צוות החט"צ ממשיך להיפגש וליהנות לאחר שעות העבודה,

איילת מספרת:
כשבועיים לפני פורים ערכנו הגרלה ובה כל אחת הגרילה פתק ובו
שם בת מהצוות .היא היתה צריכה ללמד אותה בשבועיים שנותרו עד
המפגש מתכון שהיא אוהבת .כך כל אחת למדה מתכון ולימדה מתכון.
לערב עצמו כל אחת הגיעה עם התבשיל של המתכון אותו היא למדה.
ישבנ סביב שולחן ערוך כיד המלך .סעדנו את ליבנו .שיחקנו מספר
משחקי אוכל ושפה.
לאחר מכן התרווחנו בסלון ונהננו מדמיון מודרך והרצאה סדנאית
בנושא תזונה שהעבירה לנו מיכל ליף.

סדנת קרמיקה

בהתנדבות בגן שבחטיבה:
ביום ראשון הגיעה לגן חדווה סגל מכפר מסריק  ,אמא ביה"ס,
שהציעה להעביר בגן סדנת קרמיקה בהתנדבות .היא הגיעה עם
אבניים .לאחר שיחה קצרה עם הילדים ,הם התחילו לעבוד .כל ילד
ניגש לחדווה אמר מה הוא רוצה להכין והתחיל בעבודה בהנחייתה.

הילדים היו מוקסמים מעבודת האבניים ולא רצו להפסיק .לאחר מכן
התישבו בשולחנות וקישטו את הכלי בחימר מצבע שונה .הכלים
נלקחו לכפר מסריק לשריפה .וניתנו לילדים לקראת פסח.
תודה רבה לחדווה על הסדנא החווייתית.

צילה

 ,סבתא בביה"ס
מתנדבת בגן במגוון מלאכות יד ופעילויות יצירתיות .תודה ):-

בגן פרפר

 ,מספרת מיה:
"תפקחו את העיניים תסתכלו סביב פה ושם נגמר החורף ונכנס
אביב "...בעקבות שיר החודש ...
חיפשנו ומצאנו אנשים טובים באמצע הדרך ...שמעון וואסף שלנו)-: ..

סדר פסח

יום הילד  -גן פרפר
ילדי כיתה ו' מלמדים בגן פרפר

פרסומים

