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WORLD ORT קדימה מדע  

בי“ס על-אזורי תפן

גם לחופש יש מסגרת

	 	
גן	פרפר	מברך	בשנה	טובה 	 	

	 	
כתה	ד' 	 	

טיול	לנחל	עמוד 	 	

http://www.tefenschool.org.il

בין החגים והטיפות אספנו את המעשים והמראות 

שלנו והנה הם כאן עבורכם. נשמח לשמוע מכם, 

לפרסם עבורכם ולתת לכל הקהילה קול.

כבכל שנה, אנו מבקשים מהורים שאינם מעוניינים 

כי תמונות של ילדיהם יופיעו במידעון, לפנות במייל 

 rinacohen66@gmail.com : ולהודיע לנו

שתהיה זו שנה ברוכה בעשייה והנאה

דפנה ורינה

שלום לכולם

פתחנו את שנת הלימודים בשמחה ובהתרגשות וכבר הגענו ל"אחרי 

החגים" ומכאן שגרת למידה ופעילות עד חנוכה, עם הרבה "פיקים", 

כמו תמיד בתפן.

אני מבקשת לנצל במה חשובה זו ולספר לכם על קשר של בית 

הספר שמתקיים זו השנה השישית ונשאר במידה רבה סמוי מן העין,

עם ארגון גדול וחשוב בשם "קדימה מדע". "קדימה מדע" הוא שמו 

של הסניף הישראלי של ארגון אורט העולמי )שאינו אורט ישראל.(

מי שרוצה להכיר רשמית, מוזמן לאתר:

http://www.kadimamada.org 

אל בית ספרנו הגיעו אנשי "קדימה מדע" לפני כשש שנים, בהפניית 

משרד החינוך, מכיוון שהיינו "מאותגרים טכנולוגית" , וזאת בלשון 

המעטה.  מי שזוכר את חדר המחשבים דאז, זוכר אוסף של 

מחשבים שנתרמו ממשפחות שונות, עם כמה מחשבים חדשים, 

ללא מקרני ברקו או אמצעים מתקדמים אחרים, חיבור ראשוני 

ופשוט לאינטרנט שלא איפשר שימוש בכיתות וכיוצא בזה. אמצעים 

אלה עלו תמיד יותר ממה שבית הספר יכול היה לבצע ולכן תהליך 

ההצטיידות היה מאד מאד איטי.

ארגון "קדימה מדע" מעודד ומסייע לקדם את מה שברצוננו לעשות,  

בתחום המדעים והטכנולוגיה , ואינו מכתיב תכנים או כיווני עשיה 

בית ספריים. חלק מהפרויקטים הם יוזמה של "קדימה מדע" 

ומוצעים לכלל בתי הספר שאיתם הארגון עובד, וחלקם נתפרים לפי 

בקשות שמגיעות מבתי הספר. 

נעים להכיר
שולי אוראת:

סייעת בכיתת הסי.פי הצעירים 

של אורנית

פינה חדשה

מי ייתן ותהיה זו 
שנת אומנות

 May this year be 
a year of Art

מי ייתן ותהיה זו שנה של גילויים 
והמצאות

May this year be a year of 
inventions and discoveries  

בפינה זו נציג 
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

בשש השנים שעברו קיבלנו מ"קדימה מדע" בתרומה את מחשבי 

חדר המחשבים, ששודרגו אחרי 4 שנים למחשבים חדשים, 

את הציוד והמחשבים לחדר העבודה של המורים, ציוד מגמת 

המכטרוניקה, ציוד למעבדה, תמיכה ב"יום המדע" מידי  שנה, 

משלחת של ארבעה תלמידים ומורה שנסעו לארה"ב לפני 4 שנים, 

השתתפות בכנס לזכר אילן רמון ז"ל מידי שנה, ועוד.

תמיכת הארגון נעשית, כאמור, ללא מעורבות בדרכו החינוכית של 

בית הספר, בצניעות ובצורה מאד מכבדת. 

בשנה שעברה הוחלט ב"קדימה מדע" שבתי הספר שעובדים 

איתם )כ-34, בעיקר בצפון ובדרום הארץ( יתבקשו להוסיף ללוגו 

של בית הספר את הסמל של "קדימה מדע" ולציין שבית הספר 

עמית בקבוצה זו, כתנאי להמשך הקשר.

וועד העמותה וצוות הניהול דנו בבקשה והחלטנו שלאור הניסיון 

הטוב בשיתוף הפעולה עם הארגון, ולאור ההסכם שאינו מחייב את 

בית הספר בשינוי כלשהו מלבד ענין הלוגו, נאשר את הבקשה.

בית הספר עתיד לקבל במהלך שנה זו ובהמשך תרומות 

משמעותיות נוספות מ"קדימה מדע", כמו גם אמצעים מתקדמים 

כשנעבור למבנה החדש.  נייר המכתבים הרשמי של בית הספר 

יראה מעתה כמצורף.

תודה רבה לדפנה גור שעיצבה, שינתה, הקשיבה ויישמה - כתמיד 

בנדיבות לב  וכשרון רב, ולכל מי שיעץ והציע.

להתראות, תמר

משולחן המנהלת

אז מה כבר עשינו:

בחטיבה 	 	
הצעירה 	 	

כותבת ברוריה: ביום שישי לפני היציאה לחופשת ראש השנה, 

התכנסנו כל ילדי החטיבה )גן בוגר וכיתה א' למי שכח/לא ידע(, 

בכיתה א' לקבל את השנה החדשה.

כולנו לבושים בלבן, יושבים מסביב לשולחנות, לכל ילד וילדה צלחת 

ובה: תפוח ודבש, גרגירי רימון וחלה מתוקה. בשירה, בשיח ובברכות 

וכמובן באכילה קיבלנו את פני השנה החדש.

ורגע לפני שהלכנו, קינחו בעוגת דבש אותה הכנו יחדיו יום קודם,

כדי שהשנה תיהיה ממש מתוקה לכולם!

לאחר חופשת ראש השנה התכנסנו כל ילדי החטיבה יחדיו לפעילות 

לקראת חג הסוכות. הילדים הקשיבו לסיפור "סוכת החלומות", ולאחר 

מכן פעלו במרחב והכינו קישוטים לסוכה: שרשראות, פנסים, צביעה 

של ארבעת המיניים, מגזרות נייר ודגל שמחת תורה.

הילדים פעלו בהנאה רבה ובסוף היום כל ילד לקח את קישוטיו 

הביתה כדי שיוכל לקשט את סוכתו.

מי ייתן ותהיה זו שנת סיפורים ושירים

May this year be a year with 

songs and stories 

שתהיה זו שנה מתגלגלת  

May this year roll…. 

 ! "# $"%  & ' (

וכמובן קשר איתכם הקרובים הרחוקים
A year with smiles and connections with you 
who are  close to us  and you  from  far away 

אהבה 
ילידי גן "פרפר" 

תפן" 
הגננת מאיה פלס 

 With love from the children o
   “Parpar” preschoo

 “Tephen
 and their teacher Maya Peles

שלחה לנו רחלי:

בשנתיים האחרונות צומחת וגדלה בבית ספרנו קבוצת מנהיגות 

צעירה לתפארת.

חשוב שתדעו עליה, נכון ?!

במסגרת פעילות של"ח וידיעת הארץ סיימו 16 מתלמידינו קורס 

מש"צים והוכשרו למנהיגות ולהדרכה.

מיהם, אתם שואלים ?

בכיתה י': אופיר, איתמר, אור בר לב, יואב, יובל לקח – החבר'ה סיימו 

בקיץ תשע"א וזוכים לכינוי "בוגרים" )גם יעל פליישר סיימה ואף 

הדריכה קבוצה בקיץ !(.

בכיתה ט': שיזף רוטשטיין, אלה קוטלר, עמית לבנה, דייה נוימן,

שהם בוכניק, ליאור נחמיאס, אוהד, ים סמדג'ה, גאיה, עדן עזרא – 

סיימו בהצלחה בקיץ תשע"ב.

המש"צים – מדריכי של"ח צעירים, בעלי כוח הנהגה משכמם ומעלה; 

במסגרת ההכשרה עמדו בלא מעט לחצים –

הכנת מטלות הדרכה, עמידה מול קבוצה, אתגרים פיזיים וחברתיים.

החבר'ה הצעירים מאוד יצירתיים, נכונים לעבודה מאומצת, אחראיים, 

מעורבים, מעוניינים ונכונים להיות פעילים.

במסגרת פעילות של"ח ידריכו בטיולי היסודי )תודה לאמית ולצפריר 

על שיתו"פ(, בטיולים השנתיים )של שכבתם ושל חטה"ב( ובחלק מימי 

השדה של שכבות ז'-י'.

אני מזמינה אתכם לטפוח על השכם, לתמוך בעשייתם ואף להציע 

מתחומיכם אפשרויות למעורבותם.

בהצלחה וגאווה על הנוער המדהים שלנו !

המש"צים	מכיתות	ט'	ו-י' 	 	
יצאו	למחנה	בסוכות: 	 	

מחול 	 	
יום	מגמה	במרכז	סוזאן	דלל 	 	

שבוע	גדנ"ע 	 	
שכבת	י"ב 	 	

תלמידות המחול מח' עד י"ב והמורות, יצאו ליום מגמה אצל להקת 

בת-שבע במרכז סוזאן דלל בתל-אביב: מעל 40 בנות ובן אחד 

ממגמת המחול קיבלו יום מרוכז של מחול כאורחי להקת בת-שבע.

התוכנית כללה: שיעור ב"גגא"- שפת המחול שחיבר אוהד נהרין, 

מנהל הלהקה, לימוד של כוריאוגרפיה של אחת מיצירות הלהקה 

והשתתפות בחזרה של הלהקה עבורנו.

היה כיף גדול!

בסדנת הלהקה רוקדת בוגרת שלנו - איילת נדב מאבירים

השבוע עברנו שבוע גדנ"ע מוצלח במיוחד ! החבר'ה היו מקסימים 

וגרמו לנו לגאווה רבה. רחלי

מאמאנט
בואי להצטרף להצלחה שסחפה אלפי אמהות במרכז הארץ!

אנו מכריזים בגאווה על פתיחת הליגה הכי חמה בארץ -

כאן בכפר ורדים.

כדורשת - משחק המבוסס על חוקי הכדורעף אך עם האפשרות 

לתפוס את הכדור בשתי ידיים

במאמאנט - כל אחת יכולה. אין צורך בידע מוקדם, כשרון או יכולת 

ספורטיבית מיוחדת.

האמהות מייצגות את ילדיהן בגן/כיתה/ביה"ס ומתחרות על מיקומן 

בליגה. כל קבוצה משלבת גאוות יחידה, דוגמא אישית והגינות 

ספורטיבית. ליגת מאמאנט מהווה הזדמנות נפלאה לפעילות 

ספורטיבית מהנה במשחק קבוצתי ומהווה כר פורה להתנדבות 

ולעשייה לקהילה ולשיפור הרוח הספורטיבית. כל קבוצה מורכבת 

מ-10 עד 12 אמהות אשר מתאמנות ומתחרות יחד.

במאמאנט המצב מתהפך כאשר בני הזוג והילדים מגיעים לעודד את 

האמהות המשחקות.

כל אמא מקבלת מדליה ותעודה בסוף העונה.

פרסומים

קראו עוד באתר שלנו:

www.mamanet.org.il

ומה שאמרו עלינו בתקשורת:

http://www.mako.co.il/news-channel2/Friday-Newscast/
Article-225234a8251f731018.htm

לפרטים: רונית וייץ  410 054-6949

 mamanetkv@gmail.com  -  או במייל

בקרו גם בדף הפייסבוק שלנו -  "מאמאנט כפר ורדים"

עד כאן פרפרים הראשון של השנה.

שינינו עיצוב וגם הוספנו את "פינת ההיכרות".

נשמח לשמוע אם יש משהו שאתם הייתם רוצים שיתווסף לניוזלטר באופן קבוע.

כל מי שרוצה לכתוב או לשלוח תמונה מוזמן - הורים ותלמידים.

להתראות עוד חודש

שולי בת 49, פנויה )לאהבה(, גרה במעלות,

עובדת בביה"ס כ-11 שנה.

שולי היתה בצוות המקים של כיתות הסי.פי. בתפן, 

וזו היתה אהבה הדדית ממבט ראשון.

"הגעתי לכאן עם צורך ענקי לתת, והבנתי במהלך 

העבודה בכתה, שבעצם אני היא זו שמקבלת

חזרה יותר."

המוטו שלי בחיים: לעשות רק את מה שאת אוהבת 

ומרגיש לך נכון מהבטן!
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