
משולחן המנהל

שלום לכולם ושנה טובה.

שנת הלימודים האחרונה בגן התעשייה נפתחה בטוב, ובשמחת הוראה וחינוך, ואנחנו כבר בעיצומם של לימודים 

ופעילויות לרוב. במהלך השנה הקודמת עסקנו בהגדרת אבני היסוד המשקפות את "רוח תפן" - תפיסתו החינוכית 

של בית הספר. )ניתן להיזכר בהן בקישור כאן( גם השנה נמשיך  להוביל את העבודה הבית ספרית ולבסס את 

בית הספר כבעל רוח מיוחדת, הנשענת על אותן אבני היסוד,  במקומו הקבוע בכפר ורדים.

והפעם, אשמח לשתף אתכם בעיקרי הדברים הקורים בהתאמה לאבנים:

1. רצף גילי והטרוגניות

אבן יסוד זו היא מרכזית בייחודיותו של בית הספר ובמיוחדות שהוא יכול וצריך לטפח. לרצף הגילי יתרונות 

רבים, שצריך להתאמץ כדי לנצלם וגם חסרונות, הנובעים מטווח הגילאים הגדול והשונות הפדגוגית והחינוכית 

הנגזרת ממנו. הדרך הנכונה למקסם את היתרונות ולצמצם את החסרונות צריכה לנוע בשני צירים מקבילים של 

התמקדות והתמקצעות גילית מצד אחד ושל תכניות אורכיות המתבססות על רצף ושיתופי פעולה מצד שני. כדי 

לאפשר את שני אלו החלטנו על מספר שינויים ארגוניים: 

א. פיצול חטיבת הביניים - רחלי און נכנסה לנהל את חטיבת הביניים, ותוכל לעסוק בפיתוח התכניות החברתיות 

והפדגוגיות הרבות המתאפשרות בשנים אלו בהן ההתכווננות לבחינות הבגרות עדיין אינה מחויבת המציאות.

ב. הגדלת תפקיד הריכוז הפדגוגי - לילה נוי נכנסה לרכז את תחום הפדגוגיה, כשחלק גדול  בעשייתה יהיה 

מוקדש לבניית תכניות אורך רצפים ושיתופי פעולה בין החטיבות.

ג. הגדלת תפקיד הריכוז החברתי - גיא פורת נכנס לרכז את החינוך החברתי, כשחלק עקרי בעשייתו יהיה 

מוקדש לבניית תכנית חינוך אורכית בבית הספר, ובבניית חברת הילדים כחברה פעילה הממקסמת את 

ההזדמנויות והאפשרויות החינוכיות הטמונות בפעילויות הרב גילאיות.  יחד אתו תוביל מיכל נופך קורן את 

העשייה החברתית בחטיבת היסוד.  

ד. הפרדת תחום הייעוץ מתחום הפרט וממערך החינוך המיוחד - אתי לבנה היא עתה יועצת בית הספר והיא 

מובילה בתחומה תכניות בית ספריות הנוגעות לתלמידים ולצוות בית הספר. 

ה. את תחום הפרט תרכז  גלי רז , כשבמוקד העשייה בו יעמוד הקצאת המשאבים הפרטניים והמיוחדים 

לתלמידים בעלי קשיים ולקויות למידה. 

ו. את מערך החינוך המיוחד - הכולל את כיתות התקשורת ואת כיתות ה C.P נכנסה לנהל סימה אלוש, מחנכת 

.C.P כיתת התיכון ב

  

2. אינטימיות והערכה מעצבת.

ישיבות צוות פתיחת השנה כבר התקיימו בחטיבות השונות. בישיבות הללו נפגשים צוותי הכיתות והשכבות  

ובהתאם לצרכי הכיתה כקבוצה חברתית - לימודית ולתכניות המחנכים מועלות סוגיות לימודיות, סוגיות 

חברתיות, ענייני פרט וייעוץ ולעיתים גם סוגיות ערכיות.

כדי לקדם את ההכרות המשמעותית של כלל המורים ואנשי הצוות עם התלמידים כבני אדם התבקשו הכיתות 

לערוך מצגות כיתתיות בהן כל תלמיד יציג את עצמו באופן בו הוא היה רוצה שיכירו אותו. אנו מקווים שהאפשרות 

הניתנת לתלמידים מצד אחד להציג את עצמם ולמורים מצד שני להעמיק בהכרותם את התלמידים - תנוצל על 

ידי כולם להעמקת הקשר שבין מחנכים ומתחנכים בבית הספר. 

3. למידה משמעותית.

מעסיקה אותנו מאוד השאלה איך להיפרד ככל שניתן מההוראה הפרונטלית ולאמץ ככל שאפשר אופני למידה 

המאפשרים שאלת שאלות וניהול תהליכים של חקר, המעבירים את האחריות ללמידה לתלמיד, מתוך סקרנותו 

ורצונו להעמיק וללמוד. ישנם בהחלט לא מעט מקומות בבית הספר שהגישה הזו ללמידה קיימת בהם, אבל נכון 

להיום לא ניתן לומר שישנה תפיסה בית ספרית ושפה מקצועית המאפשרת התפתחות פדגוגית מערכתית. 

גדית סדן שהיתה עד השנה הרכזת הפדגוגית ממשיכה לעסוק בתחום פיתוח למידת החקר, ומובילה בו מהלכים 

בית ספריים.  במהלך השנה שעברה קיימנו השתלמות בית ספרית בהיקף של 30 שעות בנושא והשנה אנחנו 

ממשיכים בהשתלמות נוספת, בהקצאת משאבים ובפעולות רבות נוספות לקידומו. ניתן לומר שכצוות אנחנו 

עורכים למידת חקר שתכליתה למצוא את הדרך הנכונה ביותר עבורנו ללמד אחרת. 

4. אחריות אישית, אוטונומיה ובחירה. 

בימים אלו אנחנו במהלך של פיתוח תוכנית חדשה לשעורי הבחירה בחטיבות היסוד והביניים.  לתוכנית 

שקיבלה את השם מט״ע ישנו קישור בדף הבית של אתר בית הספר וניתן לקרוא בה. נשמח מאוד לקבל עבורה 

התייחסויות מכל סוג.

5. דיאלוג דמוקרטי ושיתופיות. 

 >"פורום המעבר לתפן החדש" החל את עבודתו, פגישת הפורום מתקיימת מידי יום חמישי בשעה 0930 - 1000. 

בפורום משתתפים תלמידים, מורים ונציגות הורית והוא וולנטרי.  מטרתו לעסוק בתהליך הרגשי והחברתי / 

קהילתי סביב המעבר הקרב ובא.  נשמח להשתתפות ומעורבות של כל מי שיגיע. 

> מוסד הפרלמנט הבית ספרי לקראת התחדשות, ויש בכוונתנו לקיים השנה תהליכי דיון בית ספריים שיגיעו 

בסופם להחלטות בפרלמנט. 

6. קהילה מחנכת:

א. מחנכים:

1( בהתאם לשינויים הארגוניים צוות הניהול שינה את פניו ואלו חבריו:

לימור שם טוב - מנהלת אדמיניסטרטיבית  <  

איילת פליישר - מנהלת החטיבה הצעירה.  <  

זהבה יונה - מנהלת חטיבת היסוד.  <  

רחלי און - מנהלת חטיבת הביניים.  <  

נעמי לניר - מנהלת חטיבת העל יסודי.  <  

סימה אלוש - מנהלת החינוך המיוחד.  <  

לילה נוי -  רכזת פדגוגיה.  <  

גיא פורת - רכז פעילות חינוכית חברתית.  <  

אתי לבנה - יועצת בית הספר.  <  

איריס הופמן - נציגת המורים בצוות הניהול.  <  

בעמוד הראשי של אתר בית הספר תוכלו למצוא את תכנית העבודה השנתית של צוות הניהול, נשמח לקבל 

התייחסויות גם עליה. כמו כן אנו ממשיכים לעבוד על הגדרת כלל התפקידים והמוסדות של בית הספר. 

בהמשך השנה יפורסמו ההגדרות לידיעת כלל הקהילה.

אני מאחל בהצלחה לשותפיי בצוות הניהול על כל אתגריו החדשים לצד עבודתו השגרתית.

2( חמ"מ

 אחד היעדים החשובים שהגדרנו לשנה הנוכחית הוא ליצור חמ"מ  - חדר מורים מתפתח - מסגרת דו שבועית 

של מפגשים שיהוו פלטפורמה לטיפוח צוות בית הספר. מסגרת שיש בה מקום וזמן לכלל הצוות להתכנסות 

למפגש חברתי, לשיחה, לחשיבה משותפת, להתפתחות מקצועית, לחיבור ולהעצמה אישית ואירגונית. 

3( השנה קלטנו חמישה מורים חדשים : 

חי שושן - מחנך כיתה ט' ומורה להיסטוריה  <  

טוני קקיאשוילי  - מחנכת כיתה י' ומורה למתמטיקה  <  

איתמר בן חיים מלמד - מורה לחינוך גופני ויועץ חינוכי  <  

איבתיסם  אלעלם  -מורה לערבית  <  

טל עוז - מורה לאומנות  <  

ברכות של  קליטה מוצלחת והמשך ארוך טווח בבית הספר לכולם. 

ב. חברת הילדים.

פיתוח חברת הילדים בבית הספר הוא מתחומי העשייה המרכזיים עליהם אנחנו שוקדים. מתקיימות בו פעולת 

רבות שכבר מורגשות בעשייה ובאווירה הבית ספרית, ועליהן נרחיב עליו בנפרד בפעם הבאה. 

ג. הורים

השנה התכנסו כל הורי חטיבת הביניים לאסיפת הורים אחת במתכונת "קפה דילמה", בה עלו דילמות 

המתייחסות לשיתוף הורים במסגרת החינוכית, תקשורת עם הצוות החינוכי, יצירת קשר חברי של התלמידים 

מחוץ לזמן הלימודים בתפן וכיצד מבוגרים משפיעים על הלמידה.  בתום מפגשים מעניינים נערכו אסיפות 

ההורים הכיתתיות.  תגובות הצוות וההורים שהשתתפו היו מרגשות ומאוד חיוביות. המתכונת שהורחבה גם 

לכיתות התיכון מחזקת את המעורבות והשיתוף ויוצרת דיאלוג של קהילה מחנכת. 

גרף האירועים ולוח הפעילויות השנתי נמצא באתר בית הספר, ניתן להיכנס אליו בלחיצה על קישור בשער האתר 

ולשאוב ממנו מידע. תודה לנעמי, המרכזת את הלוח ודואגת לעדכונו.  שימו לב, מכיוון שהגרף דינמי ונתון לשינויים 

לא מעטים מומלץ להיכנס מידי פעם ולהתעדכן בשינויים.

בסיום הדברים נאחל לכולנו - תלמידים, הורים וצוות בית הספר שנה טובה, שנת לימודים פורייה ומהנה,

עם שיתופי פעולה וחיבורים מיטיבים.

יפתח

מידעון בית הספר תפן  |  סיפורים, תמונות, חוויות

התחלות, חגיגות...  הנה קצת ממה שקרה עד כה:

פרפרים #1 לתשע"ה - בסימן מעברים ... ושוב מתחילים מחדש....

הורים - אנא שתפו את ילדיכם במידעון.   <
הורים שאינם מעוניינים כי תמונות ילדיהם יופיעו כאן -  <

אנא השאירו הודעה אצל ליסיה במזכירות ביה"ס.  
לכל חברי הקהילה - אנו אוספים חומרים משנים עברו  <

לסרטון פרידה ממבנה ביה"ס בתפן - אנא העבירו לרינה כהן :  
rinacohen66@gmail.com 	

נשמח אם תפיצו בקשה זו לבוגרים ולמשפחות המקימות של ביה"ס.  
הורים ובוגרים מוזמנים להצטרף לצוות העוסק בפרידה ובמעבר מתפן,     <

נפגש בכל יום חמישי בהפסקה 9:30-10:00.  
כפי שסיפרנו לכם, נפרדנו מרונית פוליצר במהלך חופשת הקיץ  <

והנה קליפ מקסים במיוחד שהוכן עבורה )ועבורנו!(. תהנו.  
https://www.youtube.com/watch?v=LLLVSXZseS0 	

להשתמע - רינה ודפנה

http://www.tefenschool.org.il

החטיבה הצעירה עם כתה ג':
לכבוד ראש השנה, הזמנו את הרב שלמה גולדפרב מכפר ורדים להתארח אצלנו בחטיבה ולהסביר לנו על מנהג התקיעה בשופר. 

כיתה ג' אירחה את ילדי הגן בכיתתה ושלמה סיפר לנו סיפור מרתק שבסופו ביקש שנעצום עיניים ונבקש בקשות בזמן שהוא תוקע בשופר. הוא 

הביא איתו עוד שלושה שופרות ונתן גם לילדים להתנסות. לאחר מכן התארח גם בכיתה א'. היה מעניין וחוויתי מאד. תודה רבה לרב גולדפרב 

בתקווה שנתראה שוב.

כתה א' יצרה עם כתת הסי.פי. שנות-טובות שקישטו את הרחבה:

קבלת חג שקיימו יחד ילדי כיתות ג' ו- ד':
הדר וקרני מכיתה ג' כתבו:

ביום שלישי שלפני החופשה, חגגנו יחד עם כיתה ד', את ראש השנה.

פתחנו רימונים, עבדנו בתחנות יצירה, עשינו הצגה וקראנו קטעי קריאה. 

לסיום קיימנו סעודה והיה טעים.

פתיחת שנת ה-"בר מצוה" בכיתה ו'
בתחילת השנה נפגשנו צוות הורים עם דפנה המחנכת על מנת לתכנן 

את השנה המיוחדת הזו כך שתעשיר את הילדים בפעילויות מגבשות 

ומעצימות. הועלו המון הצעות - טיול הורים ילדים, מפגשי אמהות-בנות 

/ אבות- בנים, תרומה לקהילה, סדנאות ועוד. את השנה פתחנו בהזמנה 

מהנעשה בחטיבת הביניים
נמסר מרחלי:

טיול ראשון לשכבת ט' – הר מירון – תלמידי השכבה הלכו מחניון פסגה דרך עין זבד לחניון הפיתול.

המש"צים - תלמידי השכבה - הדריכו בהנאה רבה.  ליחצו על הקישור לעוד תמונות
https://plus.google.com/photos/110871357732977418090/albums/6063838569789258737

אסיפת הורים "קפה דילמה" בחטיבת הביניים
ערב נפלא של שיתוף קהילתי פורה, חווייתי המשאיר "טעם של עוד".

המש"צים מציגים ב-60 שניות את מועמדותם להדרכת הגיחה של 

שכבת ח':
https://plus.google.com/photos/110871357732977418090/

albums/6063840220686896705

בקישור גם תמונות מפעילות בכיתה ח' לקראת הגיחה שתתקיים

ב- 29-30/10 – מוזמנים ל"פארק גורן" לראות ולהתרשם.

שיתוף במשוב ההורים על פעילות "קפה דילמה":
/https://plus.google.com/photos/110871357732977418090

תמונות מפעילות "מנהיגות כיסא" 

לתלמידיי וצוות בית הספר שהגיעו בבוקר יום א', 5/10  ציפתה אווירת 

חג חגיגית במיוחד. שכבת ט' אירחה בסוכה את כל באי בית הספר.

בדשא הצמוד ליסודי הוקמה לה סוכה גדולה ומרשימה מסנאדות וכולם 

הוזמנו להתארח בה, לשתות תה צמחים ולהתכבד בעוגות מושקעות, 

אותן הביאו תלמידי השכבה.

ברחבת הכניסה הושמעה מוסיקה, תלמידי השכבה חילקו לכולם 

סוכריית טופי אליה מצורפת ברכת חג שמח והפעילו תחנות מגוונות בהן 

הילדים יצרו קישוטים לסוכה.

חשוב לציין, כי כל תלמידי שכבת ט' לקחו חלק, תרמו מזמנם וממרצם, 

עבדו בשיתוף פעולה, הפגינו את כישוריהם בבניה וכפיתת סנאדות, 

בהדרכת הצעירים, ביכולת אומנותית ועוד.

 זו הייתה הזדמנות לצפות בנוער במיטבו, גאווה !!

חשוב לנו להודות לצפריר, על כי ביומו החופשי הגיע הדריך וסייע 

בבניית הסוכה ולטרי שהכינה עם הילדים את הדוגמאות וערכות 

היצירה. מעריכים זאת מאוד.

שלכם מחנכי שכבת ט'-  חי שושן והגר אלגלי.

כיתות ט' בנו סוכה וארחו בה את כל תלמידי ביה"ס
"בסוכה שלנו אורה וצהלה האורחים באים, והשמחה גדולה  לה לה לה"...  )לאה נאור(

מספרת הגר:

משתפת לילה:

זוכרים איך הייתם, כשהייתם בכיתה י'? 

גם אם זוכרים, ככל הנראה לא למדתם בתפן, ולא עברתם שיעורי 

חינוך "הזויים" )כדברי הילדים( שבאמצע היום )או הערב( מוציאים 

אתכם להרפתקאות )אם כי בישיבה בדרך כלל(. בחלק מאסיפות 

ההורים השנה, התכנסנו  סביב שולחנות "בית קפה", ובקבוצות קטנות 

ומעורבבות שוחחנו על הנושאים המרכזיים שיעברו בתכנית החינוכית 

ובחיי התלמידים בשנה הקרובה. 

טיול שכבת י' למג'רסה

הורי שכבת י', למשל שוחחו על מוטיבציה ללמידה וחרדת מבחנים, 

ביקורת תרבות ותרבות הנוער, מחוייבות אישית ותרומה לקהילה ויחסי 

הורים וילדים בגיל הזה. תמונות פפראצי נשלחו תוך כדי האירוע לילדים, 

שהכינו להורים מראש "עדות" קטנה מחייהם כתלמידים והסתקרנו 

לשמוע איך היה.

אסיפת ההורים של שכבת י' התחילה גם היא ב"קפה-דילמה".

כתבה איריס:

מנהיגות תרבות היא תוכנית ארצית ייחודית, ביוזמת מועצת הפיס 

לתרבות ולאמנות וסל תרבות ארצי, שעניינה טיפוח ועידוד מנהיגות נוער 

בתחום התרבות והאמנויות.

התוכנית מיועדת לתלמידי כיתות י' ומוכרת ע"י משרד החינוך והתרבות, 

מינהל חברה ונוער, במסגרת המחויבות האישית.

זו השנה הראשונה בה נהנים תלמידנו מהפרויקט. התוכנית התפרסה 

על פני שנת הלימודים וכללה מפגש שבועי בימי רביעי ב"מרכז רות", 

בחיפה. מפגש אחד בחודש הוקדש לצפייה במופע תרבות ואמנות וכלל 

מפגש עם האמנים היוצרים. בנוסף התקיימו סמינרים ארציים בחנוכה, 

פסח ובחופשת הקיץ. במסגרת התוכנית התלמידים נחשפו לתחומי 

האמנות השונים לצד פיתוח כישורי מנהיגות וזאת תוך כוונה לטפחם 

ולהפכם לשגרירי תרבות .

את הקבוצה שלנו השנה הובילה הדס גלבוע-קריידלמן, בימאית ויוצרת 

בתחום התיאטרון . בימים אלו המשתתפים עובדים על פרויקט הסיום 

וקהילת בית הספר נהנית מכך.

עכשיו גם מתחילים המיונים למשתתפי הפרויקט מכיתות י' של השנה. 

יהל אברהמס ארגן מופע התרמה באודיטוריום חיפה שמטרתו הקמת 

חדר מוסיקה במחלקת הילדים בבית החולים רמב"ם )תרומות נוספות 

יתקבלו בברכה(.

אסיף, גוני וגילי ארגנו בזאר בבית הספר כדי לממן את פרויקט הסיכום 

שלהם. אסיף וגוני הכינו פעילות על הסרט "שש פעמים", תלמידי י"א 

- י"ב יצפו בסרט ישוחחו עם היוצרת ותהיה עבודה חינוכית בכיתות 

הקשורה לסרט. 

שוהם ושיזף יעבירו סדנאות מחול לבנות ג'-ד' ויחשפו את הבנות 

לסגנונות שונים במחול. הכנת המפגשים נעשתה בסיוע ובתאום עם 

לימור.

גילי הזמינה את הצלם עדי נס למפגש עם כיתות י' ותלמידי כיתת הסיפי. 

היא אצרה תערוכה של העבודות שלו כחשיפה לאמן ,כמו כן היא נכנסה 

לכיתות עם  שיעורי הכנה לקראת המפגש עימו. המפגש עצמו נערך 

באולם צור והיה מצויין.

נור וקרן הזמינו את יוצרת הסרט התיעודי "המיית היונה ". התלמידים 

יצפו בסרט, ישוחחו עם היוצרת ושיעור ההכנה שלהם יכלול דיון על 

ההבדל בין סרט דוקומנטרי לסרט עלילתי, לריאליטי.

שתהיה לנו שנה מלאה בתרבות ובהנאה .

סיכום שנה ראשונה שלנו בתוכנית "מנהיגות תרבות" )לתלמידי י'( 

יום ספורט - יסודימקום שני - ניווט ספורטיבי. כל הכבוד!

קורס רישום בפעולה

של מיכל, אמא של דניאלה, לבנות סוכה בביתם. הפעם הבנות הן 

שהקימו וקישטו את הסוכה והבנים הכינו את הכיבוד. היו מפגשי הכנה 

נהדרים כשהשיא כמובן היה בערב המפגש בסוכה. תודה רבה לדפנה 

ולכל ההורים והתלמידים שלקחו חלק. מחכים להמשך...
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