
משולחנו של יפתח

שלום לכולם.

שנת הלימודים בעיצומה ואירועים רבים מלווים את ההתנהלות השוטפת של בית הספר.

הפעם נשתף בשניים מהם: 

 

אספת עמותה בנושא מעבר בית הספר  .1
ב 4/12 התקיימה אספת עמותה בנושא מעבר בית הספר.    

במהלך האספה נסקרו התהליכים המתבצעים לקראת מעבר בית הספר, עלו שאלות והתקיים שיח      

בנושאים שונים שעדיין שנויים במחלוקת.    

לא אפרט כאן את כלל הדברים שנסקרו ונאמרו, אבל כן חשוב לשתף בכמה מעיקרי הדברים:   

מועד מעבר בית הספר עבר לסוף שנת הלימודים. תאריכים מדויקים יעודכנו בהמשך, כולל ימים   א.     

ומשימות בהם נרצה את שותפות ועזרת קהילת ההורים.     

עד למועד זה מתבצעים שני תהליכים מקבילים - אחד באחריות מועצת כפר ורדים להשלמת ב.     

הבנייה והפיתוח, והשני באחריות בית הספר וועד העמותה לתכנון וביצוע ההצטיידות למבנה החדש.     

אני מנצל שוב את ההזדמנות כדי להודות למיכל תירושי - חברת וועד העמותה - שמנהלת את שני           

התהליכים הללו בהתנדבות מלאה וכמעט גם במשרה מלאה.     

במקביל אנו ממשיכים לקדם את האישורים לבניית שלב ב' ומקווים לקבלם ולצאת לתכנון ובנייה   ג.     

מהר ככל האפשר.     

 

פרלמנט   .2
מתוך ראיית מקומו החינוכי הגדול והשפעתו  של מוסד הפרלמנט על הווית בית הספר, פועלת מתחילת     

השנה שכבת יא' ליצירת שיח בית ספרי ולהבאת נושאים מרכזיים ומהותיים לדיון ולהחלטות בו.   

הנושא הראשון שנבחר על ידי השכבה הוא לקיחת אחריות על המרחב הציבורי, ובמילים אחרות -      

האחריות על ניקיון בית הספר.   

בשנה שעברה עסקנו לא מעט בנושא וההבנה של כולנו - תלמידים ומחנכים - היא שמצב בית הספר   

מבחינה זו לא טוב. הנושא קשור גם למעבר לבית הספר החדש ולשאלה אלו דברים אנו רוצים לקחת      

איתנו לשם ואלו לא, ומהי התרבות הבית ספרית אותה אנחנו רוצים ליצור בבית החדש.    

שכבת יא' קיימה דיונים בתוכה, ולאחר מכן הובילה קבוצות דיון רב גילאיות, כהכנה לפרלמנט.   

בשבוע שעבר התקיים הפרלמנט בהשתתפות כל כיתות בית הספר. כולם היו רשאים להביע את דעתם     

וילדים מכיתה ג' היו בעלי זכות הצבעה.   

ההחלטות שהתקבלו הן:   

תלמידי ומחנכי בית הספר רואים את עצמם אחראים על שמירה על נקיון הכיתות והמרחב הציבורי. א.     

ניקיון הכיתות, כולל טאטוא יומי והרמת כיסאות באחראיות התלמידים. ב.     

יוקמו צוותים בחטיבות שיפעלו לשמירתם של הנהלים שיקבעו בנושא זה. ג.     

הדיון בקבוצות המקדימות ובפרלמנט, הבגרות שבו רואים הילדים את הדברים, האופן שבו הם מתבטאים,     

והאופן הדמוקרטי שבו התקבלו ההחלטות יצרו אווירת חג ממש, ומהלך חינוכי משמעותי עבור כולנו.  

על כל זה תודה גדולה לשכבת יא', ואיתם למחנכים המלווים - גיא כמחנך בשכבה וכרכז חברתי, נדב ורינה    

כמחנכים בשכבה, עמיקם ומיכל נופך קורן כרכזת חברתית בחטיבת היסודי.   

 

נזכיר שוב שגרף האירועים הבית ספרי נמצא באתר בית הספר ושניתן להיכנס אליו בקלות מכפתור     .3

בעמוד השער של האתר.  

מידעון בית הספר תפן  |  סיפורים, תמונות, חוויות
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ושוב איתכם!
אחרי שלג ראשון שהשאיר אותנו בבית, אחרי המון ימי לימודים 

רגילים וגם המון פעילויות ואירועים מיוחדים...
לפני יום ההורים הראשון שלנו השנה ב - 29.1!

נראה כאן מעט ממה שקרה בחודש האחרון.
 וכבכל שנה, תמיד יש צורך רב במתנדבים  

לתגבור ועזרה במבחנים לתלמידים הזכאים 
להקלות.  נשמח לעזרתכם :-(
פנו אלי או הפנו אלי מעוניינים.

התגמול הרגשי מובטח!!! 
רינה כהן: 0522-488-486

בחטיבה הצעירה
מתנסים ומתרגלים ניקיון - כמו גדולים. כמו שהגדולים עסקו בנושא 

בקבוצות הדיון הרב גילאיות ובפרלמנט!

כתה ב' קבלה את התורה
טיילה בפקיעין עם צפריר וחגגה את מסיבת בראשית של כתה ב'. ההתרגשות הייתה גדולה והילדים הופיעו בשיר ריקוד והמחזה.

תודות לוועד ההורים הכתתי, לכל צוות היסודי, לזהבה ולשמעון שסייעו בכל הארגון וההכנות.

כתה ג' - שיעור בנושא שיתוף פעולה למול תחרות: משחק כסאות הפוך! שהעביר איתמר.

יום ספורט בסימן סוכות ליסודי
כתבה איריס:

ארחנו בסוכה אושפיזין מעולם הספורט וניווטנו ברחבי הגן. פעלנו בתחנות אתגריות וקינחנו ברחבה בריקודים מודרניים.

כתה ה'נסעה עם אמית ליום בירושלים, טיול שנדחה בשל המצב בעבר. היום עסק ביציאה מהחומות והיכרות עם מגוון אתרים וה-מון כייף. 

חידון אלוף העברית
מספרת עינבר:

החידון התקיים ביום שישי, השתתפו בו ילדים מכתות ב'- ו '. בחידון נתבקשו הילדים לאיית מילים. תודה לכל מחנכות היסודי על ההתגיייסות 

לקידום הנושא בכתות וכן תודה לכל הילדים שלקחו חלק בחידון ובאומץ רב הפגינו ידע רב. החידון הבא - בקרוב...

הורים וילדים מדברים בטיחות 
בדרכים
מספרת הילה:

במסגרת יום הבטיחות בדרכים נפגשנו הורים וילדים בחטיבה היסודית 

לדון בדילמות שונות העולות בנושא ההסעות. המטרה הייתה להעלות 

מודעות בקרב ההורים והילדים, למצוא רעיונות והצעות ליישום.

זכינו לצוות הורים מתנדבים שבכוונתם להמשיך ולעסוק בנושא חשוב זה. 

בהמשך היום נהנינו מהפעלה חיצונית – "בינגו זהירות בדרכים"  ששילבה 

שאלות ידע, משימות ופרסים.  

תודה להורים ולילדים על השתתפות פעילה ולצוות החטיבה היסודית על 

התכנון והחשיבה.

רחלי משתפת בנעשה בחטיבת הביניים:
מסיבה חיננית במסגרת ה"רב תכליתי", בתכנון שכבת ח' ובנוכחות רקדני ז'-ח'. כל הכבוד ליזמים הצעירים ולמשתפי הפעולה בחגיגה צבעונית,   .1

חייכנית, שמחה עם אווירה נהדרת כולל ניקיונות. אין ספק שיש על מי לסמוך וניתן לפרגן ביוזמות נוספות.

http://www.tefenschool.org.il/albumParty  : "מס' תמונות מ"מסיבת הגדולים  

2.     בשכבת ז' נהניתי ללמוד יחד עם התלמידים הסקרנים מהו "מרכז   

למידה" – הכיתות והרחבה היו עשירים בחומרי יצירה ובתלמידים עובדים, 

מג'נגלים, מסתכלים על עצמם במראה ומציירים, בוחרים לעצמם 

תעודות הצטיינות, שואלים את עצמם שאלות עתידניות, יוצרים עיתון 

אישי, ממציאים משחקים, מגדירים חברויות ועוד ועוד – נראה שהלמידה 

העמלנית מביאה להפנמה משמעותית של המצופה מנער/ה בגיל 

http://www.tefenschool.org.il/ 'המצוות . מרכז למידה שכבת ז

albumLearningCenter

שכבת ט' – חזרו מטיול מעצים וחווייתי. סקרנית לשמוע החוויות....  .3

התרשמתי שהיה מיוחד, מאתגר ומהנה...  

חי והגר, מנוחה טובה וחמימה בבית ):  

תמונות מחממות את הלב שצילמה אופיר ברש:  

http://www.tefenschool.org.il/albumNoded 	

כמיטב המסורת, השתתפו גם השנה תלמידי כיתות התקשורת
ב"מרוץ עזריאלי" וסיימו כמו גדולים!!

אבלין מספרת על ארוחת בוקר מיוחדת לי"א באנגלית:

On	New	Year's	Day	the	English	teachers	arranged	a	
breakfast	for	the	11th	grade	students.	They	wanted	the	
students	who	did	come	to	school	to	feel	that	they	had	come	
for	a	reason	and	received	something	for	it.
4	students	arrived	-	Gaia	D,	Keren,	Shai	and	Roni	and	then,	
a	bit	later,	Ziv	and	Natan.	They	also	received	a	research	task	
which	they	completed	and	for	which	they	will	receive	a	10	
point	bonus	for	working	on	in	class!	The	rest	of	the	class	
had	to	do	this	task	over	the	weekend	and	hand	it	in	the	
following	Monday.	We	hope	that	the	pupils	feel	that	at	least	
they	didn't	come	to	school	for	nothing!!!	
Avlynne,	Shoshana,	Liz	and	Niki

יום אמנות לתלמידי ט'-י"ב בב"הס
סדנאות מגוונות ורישום מודל )הפעם לא עירום כבכל שנה( - מאירה מגיתה - רקדנית הודית קוריאנית.

י"ב יצאו לגדנ"ע ליום "בעקבות לוחמים" בגולן

ליאורה הזמינה את הצוות
לאירוע יוצא דופן של מחול ותנועה - מופע וסדנא עם נעמה גלבר - מומחית מלונדון לפילטיס וריקודי בטן, ורקדנית בעצמה. היה קסום!

ולסיום, תמונות מהרחבה בימי שלישי ברב תכליתי - מוזיקה ריקודים ואנרגיה גדולה! 
חייבים לראות כדי להבין

פרפרים #2
לתשע"ה

שכבות י'-י"א יצאו ליום הדרכה 
במוזיאון בקבוץ לוחמי הגטאות כחלק מתוכנית הלימודים השנה 

וכהכנה למסע לפולין לתלמידי קורס השואה השנתי. 

להתראות עוד חודש
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