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כבר ימי הורים של המחצית... 

הזמן רץ ואנו נראה כאן מעט ממה שהספקנו 

לעשות עד כה. הורים המצלמים באירועי ביה"ס 

מוזמנים לשלוח לי תמונות עם כותרת או טקסט - 

ונרוויח כולנו. רינה

rinacohen66@gmail.com

 בין סוכות לחנוכה...

בין חג האסיף לחג האור, בין הסוכה המוארת והירוקה  ל "מי ימלל 

גבורות ישראל", בין משפחתיות ללאומיות - אנחנו עובדים במרץ. 

זוהי התקופה בשנה בה כחודשיים רצופים של פעילות בית ספרית, 

כזו שמתרחשת בכיתה וגם מכל סוג אחר - בטיולים, בסדנאות, 

ביציאה החוצה, בספורט, בפרויקטים ובעבודות שונות. 

זוהי התקופה בה אנחנו מעמיקים את ההכרות עם הילדים, ועוסקים 

בכך רבות. זהו נסיון מאומץ מאד להכיר כל ילד וילדה לעומק, להבין, 

לצפות תגובות, למצוא נקודות חוזק, לדעת כיצד לעודד ולהכיר 

מה מחליש, להתקרב, להתחבר - וכל זאת בכדי להביאם ללמידה, 

לצמיחה והתפתחות, להכרות טובה יותר עם עצמם. 

זה דורש מאמץ גדול מפני שמדובר בעשרות תלמידים לכל מורה, 

הן מחנך כיתה שהציפיה ממנו היא להיכרות מעמיקה ומהירה הרבה 

יותר, הן המורה המקצועי שנכנס לכיתה רק לכמה שעות בשבוע, 

אך מצופה ממנו לעשות זאת, עם כל עשרות תלמידיו מכל הכיתות 

ומהר. 

זהו מאמץ גדול ומקסים מפני שהמורים בתפן לוקחים זאת על עצמם 

בנפש חפצה ויודעים שזאת העבודה הכי חשובה שלנו, שנקודת 

המוצא של הכרות טובה עם התלמיד היא נקודת המפתח להנעתו 

ולליווי נכון שלו, אבל זה כל כך קשה...

נעים להכיר
גיא פורתאת:

מחנך כתה ט' )מקביל לנדב(, מורה לספרות, 

היסטוריה ומרכז עם תמר את ועדת פרלמנט.

בפינה זו נציג פינה חדשה
כל פעם איש 
או אשת צוות 

שעובדים בבית 
הספר - כדי 

שנוכל להכיר 
טוב יותר גם 
את מי שלא 

מלמד את 
ילדינו ישירות.

מידעון בית הספר תפן  |  סיפורים, תמונות, חוויות

לא תמיד יש כימיה מהירה, לפעמים אין שיתוף פעולה טוב עם הבית, 

לפעמים הילד באמת אגוז קשה ולוקח הרבה זמן, לפעמים משימות 

אחרות דוחקות  והעמקת הקשר עם ילד מסוים נדחית וכן הלאה. 

זו העבודה שלנו ואנחנו צריכים את ההורים והמשפחות מאד איתנו 

בתהליך הזה, כתמיד. 

בקרוב ימי הורים - שיחות על הילד והתקדמותו, על קשיים ועל 

מטרות.  אחר כך אוגדנים ובהם הרבה מידע על מה שעובר הילד 

במהלך המחצית. גם שם צריך וחשוב להשתתף ולהגיב כהורים, 

לראות את עצמכם חלק מהתהליך החשוב של הערכה.

אנחנו מקדישים שעות רבות לחלק הזה של עבודתנו ומקווים שהוא 

ניכר בתוצאה.

אסיים בברכה לימים יפים ושקטים, בציפיה ותקווה  שמנהיגים 

חכמים יוכלו להביא אותנו האזרחים למציאות אחרת לאורך זמן.

שלכם 

תמר

משולחן המנהלת

רצינו לספר לכם ש...

פרסומים

עובד בתפן כבר שנה שניה וחצי.

גר בפלך - קיבוץ קטנטן. נשוי ואב לשניים.

מה הכי חשוב לך בעבודה: להצליח לגרום לתלמידים 

לחשוב. ואם זה לא יומרני מידי, אז גם להיות אנשים 

מוסריים וערכיים יותר.

מה הכי חשוב לך בחיים: הילדים, האישה, והכיתה 

שהחליטו לקרוא על שמי בבית הספר :(

חוויית תפן מיוחדת: ה"במה פתוחה" האחרונה 

הייתה בעיני כל מה שיפה ומיוחד ב'רוח תפן'. הפרגון, 

התעוזה לעלות על הבמה, הכישרון והתחושה שלכל 

שכבה, ולכל תלמיד, יש מקום כשווה בן שווים - היה 

קסום בעיני )למרות שאני מצפה בפעם הבאה לראות 

יותר בנות על הבמה(.
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אנו מחפשים מתנדבים לעזור בעת מבחנים לתלמידים בכתות הגבוהות. 

בביה"ס לומדים תלמידים רבים עם לקויות למידה וקשיים, אנו עושים כל 

מאמץ לאפשר להם להבחן על פי ההקלות להן הם זכאים.

אנו זקוקים למתנדבים כדי לעמוד במשימה זו. ההתנדבות לפי קריאה 

למבחן של כשעתיים, לעבודה עם תלמיד או שניים, להקראת המבחן או 

הכתבה של התשובות. המבחנים נערכים לכל אורך השנה.

מתאים למי שפנוי במהלך היום, שולט היטב בעברית - קריאה וכתיבה,

ומוכן/ה לעזור ולאפשר הצלחה לתלמיד/ה הזקוקים לכך.

מספר מתנדבים כבר מגיעים לעזרתנו ומספרים על ההרגשה הטובה 

והתגמול המיידי שהם מקבלים מהמפגש האישי עם תלמיד/ה, מהפנים 

המחייכות, התודה וההערכה.

אנא פנו אלינו או הפנו אלינו מכרים מתאימים.

תודה, רינה כהן :0522488486 

יום אמנות לתלמידי מגמת האמנות שלנו, בו נארח 

אצלנו את תלמידי מגמת האמנות הטריה של בי"ס 

"אמירים" בכפר ורדים. היום תוכנן כך שלתלמידי 

שני בתי הספר יהיה מפגש חברתי ותוכני. מורי שני 

בתי הספר יעבירו סדנאות ונקנח בסדנת רישום 

מודל עירום, הפתוחה למעוניינים -

ביום חמישי,  6.12 בין השעות 18:00-21:00 יתקיים ראו בפרסום...

ערב רישום מודל עירום. מוזמנים תלמידי בית ספר 

מכיתה ט', הורים וצוות. אורחים מוזמנים בעלות של 

₪10. רצוי להביא אתכם ציוד רישום.

לפרטים נוספים והרשמה נא לפנות לרינה

052-2488-486

תודה גדולה לפיני עזרא 

אבא של עדן )ט'( ובעלה 

של ענבר הסייעת, על 

תרומה נהדרת של כסאות 

פלסטיק סגולים ויפים 

לחדר האמנות שלנו.

תנועת	המורים	החדשה 	 	

בסוף השבוע של ה - 16-17.11, אירחנו את הנהגת תנועת   

המורים החדשה אצלנו בתפן לסמינר עבודה. במהלך הסמינר   

קיבלנו במשותף החלטות על המבנה הארגוני הזמני של התנועה, על 

משאביה הכספיים ועל הנושאים שאותם תציב התנועה על סדר היום של 

מערכת החינוך בישראל .

היעד המרכזי הוא :

יצירת מצב שבו תהיה למורים/ות השפעה ממשית על תהליכי קבלת   *

ההחלטות , קביעת המטרות החינוכיות , התכנים החינוכיים ודרכי העבודה 

הפדגוגית בבתי הספר 

במהלך הסמינר ייחדנו פגישה בת כשעתיים של הנהגת התנועה עם   *

מורים/ות שלנו . המפגש היה מעניין , מרגש ומעורר תקוה . המורים/ות 

הצעירים/ות , שהתארחו אצלנו , למדו על מערכת חינוך המעודדת יזמות 

ואנחנו הכרנו חבורה צעירה ואיכותית לעילא של אנשי חינוך החולמים/ות 

על שינויים וזקוקים/ות להשראה ולתמיכה .

הסמינר הסתיים בהחלטה לקיים כנס הקמה רשמי של תנועת המורים   *

שייערך במהלך חופשת החנוכה בתאריך 11.12.12 .

בבית הספר שלנו פועלת קבוצה קטנה של מורים/ות המהווה חלק   *

מן התנועה החדשה . אנחנו מבקשים/ות להדגיש שחברות בתנועה 

איננה באה במקום החברות בהסתדרות המורים או בארגון המורים 

ואין לנו מאבק או תחרות עמם . ארגוני המורים הקיימים ממקדים את 

פעילותם בנושאי שכר ותנאים נלווים ובהשגת תנאי צרכנות חומרית 

ותרבותית משופרים למורים . הסתדרות המורים אף מקיימת מערכת של 

השתלמויות בתחומים שונים . 

תנועת המורים תתמקד בשינוי מעמד המורים/ות בתחומי החינוך   *

והפדגוגיה . תחום חשוב ומכריע זה איננו מטופל למעשה ע"י ארגוני 

המורים . פעילות התנועה תמלא את החלל שנוצר כדי שהאנשים והנשים 

העוסקים/ות בפועל בחינוך יהיו הגורם המוביל מבחינה מקצועית ולא 

יסתפקו בביצוע הנחיות הנקבעות ע"י משרד החינוך . 

בפגישה שנקיים בבית הספר ב 29.11.12 נספר לצוות על פעילותה של

תנועת המורים ונבקש לדון בכמה נושאים :

כיצד נחזק את המורים/ות כבעלי/ות מקצוע אוטונומיים/ות ומשפיעים/ות   *

חדורי/ות תחושת ערך מקצועית ואישית .

כיצד נצא "מבועת תפן" וניצור קשרים עם עמיתינו ועמיתותינו בסביבה ובארץ   *

איך נוכל לעזור , מנסיוננו , למחנכים/ות ומורים/ות צעירים/ות הרוצים/  *

רוצות ליזום , לשנות ולהשפיע , וחשים/ות תקועים/ות וכבולים/ות  

במערכות חינוך סגורות ומדכאות .

בפגישה זו נרצה להרחיב את קבוצתנו הקטנה ולצרף חברות וחברים 

נוספים/ות , מצוות בית הספר ומבתי ספר בסביבה , שירצו להצטרף 

לתנועה ולפעול ביחד לקידום תהליך השינוי . כדי לחולל את תהליך השנוי 

נדרשת תמיכה ציבורית רחבה . צריך שתקום תנועה חזקה שלה חברות 

וחברים רבים/ות . 

נדב )בשם הקבוצה הפעילה( .

כתה	ד'	יצאו	למסיק	זיתים 	 	

כותבת נועה מינקובסקי: 

ביום שלישי ירדנו למסיק של רענן, הירידה הייתה קשה, הקוצים הרגיזו, 

במיוחד כשהיה לנו דלי ביד. כשהגענו למסיק, אני וגאיה מסקנו זיתים, אחרי 

זמן קצר שני ומאיה הצטרפו אלינו והדלי התמלא. היה קצת קשה לסחוב את 

הדלי בעליה אבל זה הצדיק את הסיבה של ארוחת הבוקר שנערוך איתם 

בקרוב. האוטובוס אסף אותנו ונסענו לבית בד עתיק בינוח , שם הסבירו לנו 

איך הכינו פעם שמן זית. בסוף אכלנו "לאפות" עם שמן זית וזעתר, אחרי זמן 

קצר נסענו לבית בד מודרני. שם ראינו איך מכינים שמן זית בעזרת מכונות 

חשמליות. נהניתי מאוד למסוק את הזיתים. אני ממליצה לכם לבקר בבית 

בד המודרני, היה מעניין מאוד.

צוות	י"א	מציג:	"קפה-דילמה" 	 	

מפגש הורים-תלמידים סביב שולחן ערוך בדילמות...

מסכמת אתי:

נפגשנו ל"קפה-דילמה" בתפן, מפגש נעים ומעניין שהשאיר טעם של עוד.

כנהוג בבתי קפה הוצע לכם תפריט ובו :

מנה ראשונה: הכרות. מנה עיקרית: שלושה נושאים לבחירתכם )זהות 

מינית, הורים ומתבגרים ורשיון נהיגה(. מנת קינוח: "עין טובה" למשתתפי 

הקבוצה וב"מיוחדים של השף" הגשתם לנו את המשוב.

רוצה לשתף אתכם בדברים שכתבתם:

תלמידים:

"היה הרבה יותר טוב ממה שחשבתי, לא היה פלצני מידי והיה קצר ולעניין 

וביננו - אפילו נהניתי!"

"הרחיב לי את ההיכרות עם אנשים"

"השיחה עם ההורים היתה מעניינת ונתנה חומר למחשבה"

"היה סבבה, חששתי שיהיה חופר ומביך... לא ישבנו עם ההורים שלנו אז היה 

פתוח יותר ומשתף"

"נראה לי שהיה כדאי להוסיף עוד נושאים... אקטואליה, עתיד... דברים 

כאלה".

"הבנתי הרבה על ההבדלים בציפיות... אך דעתי לא השתנתה".

"היה לי קשה לדבר אבל בסה"כ נחמד"

"הרגשתי שהקשיבו לי"

"כדאי היה להחליף בין הקבוצות כדי לרענן את האווירה"

הורים:

"היה מצוין! דיברנו על שלושת הנושאים - היתה פתיחות ודיון מעמיק יחסית 

ומעניין, תלמידים והורים - כולם השתתפו ושיתפו"

"הנוער הפתיע אותי מאוד בפתיחות ובשיתוף הפעולה. הם חכמים ומתוקים, 

למרות שהם בטוחים שאין לנו שום מושג מה זה להיות בן 17".

"מאוד נהניתי מהרעיון ואופן הביצוע )תפריט(... היה מרתק לשמוע את 

המתבגרים ואת דעתם על הנושאים שהועלו".

"היה אפשר לתת עוד זמן לשיחה סביב השולחן כי הנושאים מאוד חשובים 

ובאמת אפשר ללמוד הרבה"

"נהניתי, למדתי המון מהילדים הנפלאים האלה... גם מהדברים שאמרו וגם 

לראות ולהבין איזה "חברת שווים" הילד שלנו מתמודד ונמצא ביום יום".

"רעיון מצוין, כדאי לעשות יותר".

"פורום שיחה שונה מהרגיל, מעניין לשמוע מה הם יגידו אחד לשני אחרי סוף 

הפעילות..."

לסיום, תודה רבה על המאמץ - אין זה מובן מאליו שהורה ומתבגר/ת יצאו 

יחדיו לפעילות בבית ספר בשעות הערב ):

כן תרבנה השמחות, המפגשים והיוזמות.

יום	ספורט	לחטיבה	העליונה: 	 	

בתאריך 19/11/2012 התקיים יום ספורט לחטיבת העליונה, יום ספורט זה 

מהווה סיכום של נושא האתלטיקה הקלה.

היום החל בתזכורת קצרה על סדר היום, מיד לאחר מכן התקיימה תחרות 

שליחים )750 * 4( בין הכיתות כשכל כיתה יוצגה בכבוד רב על ידי שני בנים 

ושתי בנות. התלמידים התחרו במסגרות תלת שכבתיות כלומר תלמידי ז', 

ח' וט' התחרו ביניהם וכנ"ל י', יא' ויב'.

יום הספורט כלל פעילויות אישיות וכיתתיות והכל בכבוד גדול ופרגון, 

האחד כלפי השני והאחת כלפי השנייה ועידוד כשנשברו שיאים... ונשברו! 

התחרויות התקיימו באווירה מדהימה, כייפית, ספורטיבית, תומכת ומעודדת.

שיאי שכבות שנשברו:

שכבת ז' - גיא גור-לביא וטל ברנד שברו את השיא בריצת 80 מ', בתוצאה 

של 11.00 שניות.

שכבת ח' - אסף פליישר קבע 2 שיאים האחד בקפיצה למרחק בתוצאה של 

462 ס"מ ובקפיצה לגובה בתוצאה של 151 ס"מ. שחר בן נתן קבע שיא חדש 

בריצת 1500 מ' לשכבת ח' בתוצאה של 6:32 דקות. 

שכבת ט' – עילי עשת קבע שיא בקפיצה לגובה בתוצאה של 151 ס"מ.

שכבת יא' – אייל דויטשר קבע שיא בקפיצה למרחק בתוצאה של 550 ס"מ 

ובריצת 100 מ' 11.90 שניות.

שיאי בית ספר שנשברו:

יונתן עמר שבר 2 שיאי בית ספר האחד בקפיצה למרחק בתוצאה של 570 

ס"מ ובקפיצה לגובה בתוצאה של 173 ס"מ.

שליחים תיכון  שליחים חטיבת ביניים  

שכבה יא' מיכל  מקום ראשון  שכבה ט' גיא   מקום ראשון 

שכבה י"ב אתי  מקום שני  שכבה ט' נדב   מקום שני 

שכבה יא' אתי  מקום שלישי  שכבה ח' לימור  מקום שלישי 

לאחר תחרות השליחים, התפזרו התלמידים למוקדי תחרויות האתלטיקה 

הקלה: 80 מ' )בנות ז' – יב'  ובני חטיבת הביניים( / 100 מ' )בני התיכון(, 

קפיצה למרחק, קפיצה לגובה וריצת 1500 מ'.

בסוף היום התקיים טקס חלוקת תעודות ומדליות לזוכים וכן הוענקו חולצות 

ל"מלך" ו"מלכת האתלטיקה הקלה" מכל חטיבה, לפי התוצאות שהשיגו סך 

כל התלמידים בשיעורי החינוך הגופני.

מלך האתלטיקה הקלה בחטיבת הביניים – עשת עילי )ט' גיא(

מלכת האתלטיקה הקלה בחטיבת הביניים – גלינה ורניק )ט' גיא(

מלך האתלטיקה הקלה בתיכון – קלנר איתמר )יא' מיכל(

מלכת האתלטיקה הקלה בתיכון – לניר רוני )יא' אתי(

אנו גאים בתלמידינו! צוות הספורט: איריס, ליזי ואיתי

גם	ביסודי	החינוך	הגופני	משמעותי:	 	 	

התקיימה פעילות בת שעתיים של  "הגיבושון" המסורתי לתחילת השנה, 

לכיתות היסודי ב' - ו'.

מטרתו: שיתוף פעולה ועזרה הדדית בין תלמידי כל כיתה.

התחנות הותאמו למטרה זו בתכנון מראש. הושם דגש על פירגון בין הילדים.

אחת התחנות שחזרה השנה היתה "שרשרת בגדים", הילדים הצליחו להגיע 

ל40 מטר פריטים שלבשו...

תודה למחנכות ולנציגי כיתות ז' שהפעילו.

איריס וליזי - צוות חנ"ג

בחטיבה	הצעירה: 	 	
בתקופה בה עסקנו בחטיבה הצעירה בנושא מאפייני הסתיו,

התמקדנו ברוח, הכרנו שירים יצאנו לנסות ו"לתפוס" את הרוח בשקית.

ביום שישי 19.10.12 נפגשנו הורים והילדים בסיום בית הספר באגם 

מונפורט ושם, לאחר שאכלנו ארוחה משותפת, שמענו אגדה סינית על  צ'י 

יאנג ואיך הפך הכובע שלו לעפיפון. 

לאחר מכן, כל ילד הכין לו עפיפונים מחומרים שונים. מזג האוויר שיתף 

איתנו פעולה והיתה לנו רוח סתווית שעזרה לעפיפונים לעוף.

בסיום הפעילות כולנו הלכו הביתה עייפים אך מאושרים.

ברוריה

רחלי	מובילה	באון 	 	 	
את	המדריכים	הצעירים: 	 	 	

מש"צים ומש"בים יקרים,

מבקשת להביע הערכתי וגאוותי אליכם – קבוצת מנהיגות צעירה למופת !

מש"צים )ט'(: גאיה ד., דייה, ליאור, עדן ע., שהם, עמית ל., אלה, אוהד, שיזף.

מש"בים )י'(: אופיר א., יואב, יובל.

הנכם "חלוצי" הגיחה הראשונה בתפן שהתנהלה ותפקדה ע"י תלמידים 

בלבד !!! עבדתם קשה, השקעתם ואין ספק שקצרתם הפירות: תלמידי 

שכבת ח', יצאו עם תחושה מאוד טובה של למידה והנאה )מה יותר טוב מזה 

?!(. שמחתי לראותכם עובדים ביחד בשיתוף פעולה, בהקשבה, בסובלנות 

אחד כלפי השני, לוקחים יוזמות, פותרים בעיות לחבר'ה שצעירים מכם רק 

בשנה..., לוקחים אחריות ומוכיחים משמעת עצמית ותפקוד של מאה אחוז ! 

תודה ענקית לכם, זו זכות גדולה עבורי לעבוד אתכם.

ומכאן, ממשיכים בעבודה... רחלי

כתות	י'	יצאו	לסמינר	השנתי	בירושלים 	 	

מבצע	"סבתא	סורגת" 	 	
	

סבתות של ילדי גן פרפר ומתנדבות נוספות, הוזמנו לסרוג בשעות הגן, ליד 

הילדים, כדי לעודד לשיחה, החלפת רעיונות והיכרות עם מיומנות נכחדת... 

תודה לסבתות האמיצות שהגיעו כבר לגן. כולם יוצאים נשכרים. 

סבתות או עדיין-לא-סבתות סורגות, מעוניינות- מוזמנות להצטרף למבצע. 

תרומות של צמר, מכל סוג וצבע, יתקבלו בברכה ותודה.

פעילות נוספת של הגן שאורגנה ע"י ועד ההורים: ביקור בבית בד ויצירה של 

שבשבות ומשחקים משותפים לילדים והורים.

ומה הולך להיות?

עד כאן פרפרים השני.

יש משהו שמעניין אתכם והייתם רוצים לראות כאן?

רעיון ליוזמה חדשה? פינה מיוחדת?

אתם מוזמנים לכתוב לנו.

להתראות בעוד חודש
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