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WORLD ORT קדימה מדע  

בי“ס על-אזורי תפן

גם לחופש יש מסגרת

משולחן המנהלת

שלום לכל קוראיו הנאמנים של העיתון הכי משמח שיש - 

"פרפרים ברשת".

אנחנו מצויים בעיצומה של הישורת האחרונה, אירוע רודף אירוע, 

מבחן רודף מבחן וטיול אחד נאחז בזנבו של האחר...

כך עד סוף השנה.

בעקבות השיחות שהתקיימו בפרלמנט ומה שכתבתי להורים,

אבקש לשתף אתכם בנעשה מאז ובתכנון להמשך.

באותם ימים עלה נושא חשוב של שיתוף הורים, באופן בסיסי חשוב 

יותר מנושא הציונים השנתיים או המבחנים בכלל. שיתוף ומעורבות 

הורים בבית ספרנו הם אחד היסודות , אך הדרכים להשגת שיתוף 

פעולה בונה אינן פשוטות וברור שיש לדבר על הדברים ולשייף פינות 

דוקרות תוך כדי עשייה ממושכת.

גם שיתוף תלמידים אינו מובן מאליו. לפעמים נדמה שהמבוגרים 

רוצים להעניק הזדמנויות, הרבה יותר מאשר רוצים הצעירים לקחת, 

שהדברים מתנהלים בנוחות יחסית ולכן לא תמיד אנו מוצאים מספיק 

תלמידים מעורבים ומחויבים באמת לעבודה המשותפת. 

התחלנו לעבוד ונמשיך במהלך הקיץ על מקום באתר הבית ספרי, בו 

מרוכזות החלטות פרלמנט מהעבר, שמשמשות אותנו עד כה.

יום שישי 31.5 - בשעה 15:00 
יום שבת 1.6 - בשעה 21:00 

במתנ"ס בפקיעין )יש שילוט(

צוות הניהול + וועד העמותה + וועדת פרלמנט  שמייצגים את שלשת 

הגורמים השותפים )צוות, הורים, תלמידים( לוקחים על עצמם לחדש 

את פגישות הפורום המשותף הכולל שלשה גורמים אלה, בכדי 

לרענן דיון והחלטות - על פרלמנטים ודרך כינוסם, על הנושאים 

שראוי להביא לפרלמנט תלמידים וכאלה שראוי להביא לפרלמנט 

כללי, כיצד להביא את הדברים מחדש להרגל ולנוהג, גם אם אין 

מצבי חירום הישרדותיים כמו בעבר, על הדרכים לקבל את כוחם של 

ההורים לעבודתנו מחוץ לפרלמנט, על הגבולות המקצועיים עליהם 

מופקד הצוות ועוד.

לגבי ההחלטה הנקודתית לגביה לא הגענו להצבעה - החלטנו 

להביאה שוב וסופית רק כשבכל הכיתות תהיה הכנה ראויה.

אולי קשה להבין כיצד ומדוע, אבל העובדה היא שאנחנו לא מצליחים 

להביא לקיומה של שיחה כזאת בכלל הכיתות הבוגרות, בשל 

העניינים המיוחדים שלהם )מתכונת, יום לפני בגרות, יום בחינה, 

חזרות, יציאה לפעילות מיוחדת ועוד ועוד( ולכן זה נדחה.

מה שלא קרה באפריל כמעט לא יכול לקרות במאי, וקשה להתמודד 

עם עובדה זו.

בכל מקרה...נמשיך לעבוד קשה, לעדכן ולחבר 

בברכת חברים, תמר

פרסומים

אנחנו זקוקים למתנדבים נוספים לעזרה 
לתלמידים במבחנים! נשמח אם תוכלו לעזור 

או להפנות אלי קרובי משפחה או מכרים. דוברי 
לרינה 052-2488-486, תודה!עברית טובה ובעלי כתב יד קריא.נא לפנות 

אימא לברק )29( ואוריה )24( גרה ביובלים אליה הגענו מקיבוץ  *

גבעת חיים מאוחד.  

בתפן אני מלמדת לשון ) היום קוראים לזה עברית(,  *

ומחנכת את כיתה י' )כבר כמעט י"א(  

לפני שהגעתי לתפן עבדתי המון שנים )20!!!( במשגב,  *

ולפני שהייתי מורה עבדתי בהנאה רבה ברפת בקיבוץ.  

בתפן אני אוהבת המון דברים.  *

קודם כל את הכיתה המקסימה שלי. )אני מרגישה שממש הרווחתי(  

אני אוהבת להיכנס בבוקר ולראות את המגוון האנושי: ילדי הגן,  

בית הספר היסודי, ילדי הסי. פי, ילדי התקשורת.  

כולם יחד נותנים מקום אחד לשני בתוך חלל אחד.  

אני אוהבת את המפגשים הבינאישיים עם הצוות החינוכי ועם  

התלמידים. הכל מתנהל באווירה נינוחה ונעימה.  

מה הייתי משנה? לא יודעת אם הייתי משנה. אני חושבת שהייתי  *

מתגברת ומחזקת את הקיים. נאחזת בכל הדברים המיוחדים שאין  

במקומות אחרים. )טוב .. נו... אם את לוחצת אולי מזגנים...  

אבל יהיו לנו בבית הספר החדש לא??(    

כבר ממש קיץ  וריח של סופשנה באויר:
תכף ערב המחול של ג'-י"ב בפקיעין, 31.5-1.6. 

תלמידי התיכון בבגרויות, תלמידי חטיבת הביניים לפני אירועי הסיום שלהם: 
ז'- ערב שורשים, ח' – מתחמים, ט' – החייאת תמונה.

היסודי והחט"צ לומדים, מטיילים ומשחקים במדשאות הרחבות...
ואפילו מבנה בית הספר החדש שלנו צומח לו יפה - גשו לראות!

מסיבת סיום י"ב: 6.7.

המשיכו להתעדכן באירועים השונים באתר.

ביקור ותרומה מכובדת של נציגי אורט העולמי בביה"ס.

מספרות תמר וטרי:

"קדימה מדע" )השם תחתיו פועל ארגון אורט העולמי בארץ( הוא 

ארגון אשר קשור לבית ספרנו. הארגון מסייע בקידום לימודי מדעים 

וטכנולוגיה ובשיפור תנאי העבודה של המורים בבית הספר בעזרת 

תרומת ציוד מתקדם לחדר מחשבים, חדר עבודה למורים, ציוד 

למעבדה, ציוד מגמת המכטרוניקה, הכרות עם בתי ספר אחרים בארץ 

ובעולם בהם מתקיימים פרויקטים מעניינים בתחומים אלה ועוד.

ב-6 שנות העבודה המשותפת שלנו עם "קדימה מדע" חווינו שיתוף 

פעולה טוב ומכבד את דרכו המיוחדת של בית הספר, תוך ניסיון 

מתמיד שלהם לראות מהם הצרכים שלנו ולסייע.

תודה עבור התרומה היפה.

הפסטיתפן השנתי בארגון היב"ניקים היה אירוע קהילתי שמח ונעים!

פרחי מש"צים הנה תמונות  מיום הפנינג שהתקיים ב-13/05. 
מספרת רחלי: יום שנולד כרעיון של ה"פרחים" ותוך 4 ימים החבר'ה 

הצעירים ארגנו רשימת מצרכים, פעילויות חברתיות, פרסום, שילוט 

והוכיחו את כישורי ההנהגה הצעירה שלהם ובגדול !

גאה ואוהבת, רחלי

טיול שנתי של
כיתות הסי.פי.

לחצו כאן

כדי לראות את התמונות.

תלמידי י' יצאו ל-פסטיבל המשוררים 

במטולה:  תלמידי שכבת י' זכו בצ'ופר מסל-

תרבות הארצי - הסעה והשתתפות בפסטיבל 

המשוררים השנתי הנערך במטולה. התלמידים 

יצאו בסוף יום לימודים )כולל מבחן גדול(.

התוכנית כללה: שיחה עם המשורר הותיק חיים גורי, 

הקרנה של סרט דוקומנטרי על המשוררת יונה ולך, סדנת 

הקראת שירים ומופע מרגש של אתי אנקרי שהלחינה את שירי רבי 

יהודה הלוי. העיירה הפסטורלית והתוכנית המצויינת השאירו טעם של 

עוד אצל כולם!

נלקח מתוך הפייסבוק

שיעור אחרון באנגלית לשכבת י"ב עם אוולין -

אתי מחנכת הכיתה:

אבלין יקרה, אין כמוך! את אדם נדיר ומיוחד... התלמידים סיפרו 

שהיה מפגש מרגש, שהיה סיפור פרידה, ברכות אישיות וכיבוד מפנק 

ובעיקר אהבה, נתינה וזיכרון סיום שישמר בליבם של הבוגרים.

תענוג גדול לעבוד איתך.  אוהבת, אתי.

תערוכת סיום שנה באמנות של י"א, הוצגה כבכל שנה ברחבת העל-יסודי:

כתות ז' בפעילות

"מה מסתתר מאחורי
המסיכה?"

עם טרי

 פרלמנט "הגינות בספורט" בחטיבה היסודית

בהנחיית צוות החנ"ג וילדי ועדת ספורט:

כהכנה לפרלמנט, קיימנו מפגש בקבוצות מעורבות של ילדי היסודי. 

במפגש שוחחנו  על משמעות ההגינות בספורט, כיצד נרצה שיתנהלו 

הטורנירים, איך והאם כדאי לבחור את השחקנים שישחקו ואילו 

ערכים חשוב לנו שילוו אותנו במהלך הטורנירים בפרט ובמשחקים 

ביום יום בכלל.

השיחות בקבוצות היו מעניינות, שיתוף הפעולה בין הילדים בגילאים 

השונים היה טוב מאד ברוב הקבוצות, והתוצרים היו ענייניים. 

כעבור יומיים, לאחר שאספנו את התוצרים מכל הקבוצות, התקיים 

הפרלמנט  לחטיבה היסודית בנושא: "הגינות בספורט"  לקראת 

הטורנירים שיחלו בקרוב ובכלל להתנהלות חברתית יומיומית.

ההתנסות בחוויית ה"פרלמנט" הייתה מרגשת - שיתוף בדיון וקבלת 

החלטות משותפות לפי נושאים שהוצעו, ילדים הביעו דעתם בקול 

מול קהל ילדים גדול, נימקו טענות והצביעו בעד / נגד כל הצעה 

שעלתה לדיון. נקווה שנמשיך ונתנסה בחוויות משותפות ומשמעותיות 

בנושאים שונים הקשורים לאורח חיינו בביה"ס.

בהצלחה בטורנירים שיחלו השבוע,

איריס דוד, ליזי שמש ומיכל נופך קורן

פעילות יסודי ל"ג בעומר: 
כמיטב המסורת, אפילו שבשל הגשם, מעט מאוחר...כתות היסודי 

יצאו ליום שדה בחורשת בר-בת בכפר ורדים בהובלת כתות ז'. 

התחלנו בארוחות בוקר כיתתיות. כולנו נהננו ממטעמי הטאבון....

המשכנו את יום הפעילות בקבוצות מעורבות. לכל קבוצה היה 

מפגש מקדים שהתקיים בבית הספר ובו נבחר צבע הקבוצה 

והמנון קצר. הפעילות בתחנות ספורט היתוליות היתה מהנה 

במיוחד.  תודה רבה לכתות ז' וצוות החנ"ג על ההכנה וההדרכה.

מקווים בהמשך לעוד שיתופי פעולה מהנים. היה מקסים.

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!"

חג שבועות ביסודי – באומר, שירה ויצירה:
תלמידי החטיבה היסודית בשיתוף הנהגות ההורים, קיימו פעילות 

שבמהלכה הוכנו מנות מיוחדות בזיקה לחג השבועות.

הפעילות התקיימה תחת מותג "מאסטר שף" והושם בה 

דגש על שיתוף פעולה ויצירתיות, תוך הנאה  בהכנת המנות וכמובן 

מהתוצרים הטעימים. מיכל תירושי, אימא של אלון, תלמיד כיתה ב', 

התגייסה להפקת הפעילות ועיצבה עבורינו את חלל הרחבה לאולפן 

"מאסטר שף". זר תודות למיכל על תרומתה הרבה.

את הפעילות הובילו מחנכות החטיבה היסודית: הילה, עינבר, רוית, 

מיכל, דפנה והרכזת זהבה. המורות המקצועיות: הגר, נחמה, דינה 

ואיריס הספרנית - שימשו כשופטות.

בתום הכנת המנות בכיתות התכנסו התלמידים והצוות למפגש 

חטיבתי שנפתח בשירי החג, המשכו בסיפור תלמידי כיתה ב' על 

מקורות חג השבועות ושמותיו הרבים וסופו - הכרזה של צוות השיפוט 

שכל המנות היו מעוצבות לתלפיות וטעימות להפליא.

כולם הוזמנו  לאכול משפע המטעמים והמאכלים.  חג שמח !

"מאסטר שף"
ביסודי

לכבוד חג 
השבועות

תיקון שבועות בכתה ה' - הורים וילדים יחד
מספרות זהבה ודינה:  

חזרנו מחופשת השבועות והתכנסנו ב 10:00 ל"תיקון שבועות"  

משותף לילדים והורים.

ישבנו סביב שולחנות מעורבים - ילדים והורים, ושוחחנו על נושאים 

שונים בכל קבוצה בליווי טקסטים מקראיים, פרשנויות לטקסטים, 

שירה והגות )לימוד בחברותא(.

דיברנו למשל על: למה נמשלה התורה למים או יין? מגילת רות, 

השיבה הביתה והחסד, מהו "תיקון"  ועוד...

השיח על הנושאים עצמם אפשר ישיבה בקבוצה קטנה והזדמנות 

להכרות ושיחה בנחת המשתפת צעירים ומבוגרים בחשיבה משותפת.

אני רוצה להודות לדינה דוד על ההנחיה ואיסוף החומרים, חגית אילוז 

ושלומית דובדבני על היוזמה והשיתוף בתכנון וארגון מפגש נעים, 

מעשיר וחגיגי. לכל השותפים, ילדים והורים - ת ו ד ה !

דינה:

אשמח לתת טעימה לשאלה עליה למדנו באחת הקבוצות:

למה נמשלה תורה למים? 

מה המים מסוף העולם ועד סופו, כך תורה מסוף העולם ועד סופו.

ומה המים מניחים מקום גבוה והולכים במקום נמוך, כך תורה מנחת 

מי שדעתו גבוהה עליו ומדבקת במי שדעתו נמוכה עליו.

)שיר השירים רבה א, ג(

השיח בקבוצות היה מרתק. הילדים היו יצירתיים בתשובותיהם, 

ההורים הוסיפו טעם וצבע ומנסיונות חייהם. בשלב האיסוף, אחרי 

השיחה בקבוצות, כל קבוצה תרמה משהו מתוך מה שלמדה לטובת 

כולם וכולנו התברכנו בדברי טעם מעניינים. היה לימוד לשמו!

תודה לכולם!

טיול שנתי כתה ג' למקורות הירדן

מהנעשה בחט"צ, מספרת ברוריה:
חגיגת שבועות:

בכדי לחגוג את שבועות השנה התכנסנו לפני על מנת להתארגן. 

בבוקר כל ילד השתבץ בפעילות אותה הוא מעוניין לעשות - להציג, 

לשיר, להכין מפה וקישוטים, לרקוד.

הילדים התאמנו בקבוצות על מה שבחרו לעשות. בשעה החמישית 

התכנסנו לחגוג. כל קבוצה הציגה את מה שהכינה לקול תרועות 

הילדים ולבסוף התכבדנו בלחמים, גבינות, פירות וירקות.

היה לנו חג מאד שמח.

טיול בארגון ההורים:
קבוצת הורים מגן חובה שבחטיבה אירגנו טיול לנחל כזיב התחתון.

ביום שישי לאחר הלימודים נסעו ההורים עם הילדים לכיוון מושב עבדון, שם, בפינה קסומה לקחו את כולם לטיול קצר בנחל )בתוך המים(. 
לאחר מכן ישבנו לארוחת צהריים משותפת. היה כיף אמיתי. כל הכבוד להורים!!!

ובגן פרפר... מספרת מיה:

הכנו פיצות

אמיתיות!
אחרי עבודת יצירה

של פיצות מחומרים שונים

ומכירתן בגן.

יצירה בעקבות הביקור בתערוכת השטיחים במוזיאון האמנות בתפן )מומלץ!(:

עבדנו בחוטי שמשון והמון דבק ובלונים והכנו קישוטים למסיבת הסיום.

גנן גידל תפוח אדמה בגן:
גידלנו בגינת הגן ואכלנו בהנאה.

מדורת ל"ג בעומר בגן פרפר

  לערב מחולהזמנה

מאור נייס תלמיד בכיתה:

"Thank you for three 
wonderful years 
Avalynne, it was really 
fun and you have 
taught us a lot!"
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https://plus.google.com/photos/110871357732977418090/albums/5879428023628890353 

