בסימן
ט"ו בשבט
בדיוק במחצית השנה  -אוגדני ההערכות המתפקעים

מביאים נחת  -יותר או פחות .המון אירועים קורים בכל
רגע נתון ,בנוסף ובמקביל ללמידה הרגילה.
וכבר מתחילים בתהליך הקבלה לשנה הבאה...
יום פתוח ב ! 11.2 -

פרפריםברשת
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משולחן המנהלת
שלום לכולם,
ט”ו בשבט הגיע ,חג לאילנות.
מחצית שנת הלימודים חלפה לה ואנו באמצע עשייה מאומצת.
כמו במנהג סדר ט”ו בשבט ,בו שותים ארבע כוסות ועוברים מהיין הלבן לאדום בהדרגה ,כך גם אנחנו עוברים כל יום תהליכים מדורגים של שינוי.
אין בנמצא ילד שמחליף הרגלים או דפוסים ביום ,אף אחד לא לומד לקרוא או לכתוב עבודה בבת אחת ,אף אחד מאיתנו המורים לא מוצא דרך אל
תלמיד ברגע ואין מי שמגיע לתוצר מוצלח מעשיה חד פעמית.
תהליכי השינוי עדינים ,רקומים ממעשים קטנים ,מאמירות קטנות ,מתמיכה ,עידוד והקניית ידע .הם נמסכים זה בזה כמו היין הלבן והאדום,
הם משאירים את מה שהיה ומתווספים אליו ,עד שעינינו מבחינות  -משהו השתנה .עבודתנו בליווי והכוונה ,בהוראה ובלימוד משותף נושאת אופי של
שינוי איטי ,שינוי בטבע הילד והמבוגר כמו שינוי בטבע בכלל.
מי יתן ונמצא עצמנו מבחינים בכל שינוי ,ערים לו וחוגגים אותו עם הילדים .מי יתן ונוכל להמשיך וללוות בסבלנות רבה את צמיחתם,
מי יתן ויהיו לנו תמיד הכוח ,הידע והסבלנות לכל מה שנדרש .מי יתן ונראה סביבנו פריחה רבה והיווצרותם של פירות יפים וטובים.
בברכה
תמר

אז מה היה לנו:
ערב היכרות וחשיפה למגמות בתיכון לבוגרי ט’ מהאיזור
כיריית הפתיחה לתהליך הקבלה של תלמידים לשנת הלימודים הבאה ,נערך ערב מאורגן היטב ומרגש ,שהיה פתוח לכל המתעניינים מהאזור .הגיעו
עשרות תלמידים והוריהם .את הערב ארגנה ועדת הקבלה ברשות איריס הופמן .הרכב ט’ הופיע ,תמר ונעמי ספרו על ביה”ס ו”הבגרות” שלנו .מורי
המגמות השונות ( )!!!11של התיכון הציגו בדוכנים מעוצבים ועשירים בתוכן את “מרכולתם” וניהלו שיחות אישיות עם הפונים .בנוסף היו נציגים של ועדות
ביה”ס :עיתון (שחולק לבאים) וועדת פרלמנט .היתה חוויה מרשימה וטובה שהצליחה להעביר את רוח ביה”ס -בתוכן ובצורה.

בוקר תום :שחרית מוזיקלית הומוריסטית לזכרו של תום מעיין ,תלמידנו.
השחרית היתה מגוונת ועשירה :ראינו כבכל שנה את הסרט על תום ,הופיעו הרכבים מוזיקליים מח’ ועד י”ב ,הציגו קבוצת הדרמה ז’-ח’ ,שרו גם נועה
מעיין  -אחותו של תום  -ואופיר בליווי מוזיקלי של חבריהם מכתה ט’ .שכבת י”ב שרה את השיר לתום וריגשה את המשפחה והקהל עד מאוד ועוד...
כתבה ,הקריאה ושרה :יעל (שילה) תלם ,בוגרת ביה”ס שהיתה חונכת
של תום שנתיים:
"תומצ’יק יקר,
אתה ואני היינו שכנים הרבה שנים ,אבל המקום שבו הכרנו והתחברנו
באמת היה כאן ,בבית הספר בתפן.
בחמש השנים האחרונות אנחנו נפגשים כאן פעם בשנה לפגישת
מחזור ,אני ואתה .אנחנו מטיילים ביחד לעץ הקדוש ,קולעים כדורים
לסל באחוות גמדים ,או מנגנים יחד במקלט מוסיקה .אנחנו רוקדים יחד
משמחה בגשם או בשלג ,או עושים סיבוב באוטו הטרנטה שלי ,ואתה
אומר לי שהוא – כלומר האוטו – מרוקאי עצבני ,ומתווכח איתי על נטיותיו
המיניות של בובספוג.
מאז שהלכת מאיתנו אני פוגשת אותך מדי פעם ,לא רק בתפן .הרבה דברים ביומיום שלי מזכירים לי אותך פתאום .אבל כאן ,בתפן ,אתה נוכח כל-כך כל
הזמן .כאילו המקום עצמו זוכר אותך.
אני רואה אותך יושב ליד הרדיאטורים וזורק הערות עוקצניות לכל עבר .מבריז משיעורים ומקשקש עם היודביתניקים בזולה שלהם .יושב בכתה קצר-
רוח ,סופר את הדקות עד סוף השיעור .משנורר מטבעות כדי לקנות לך פחית קולה ,או נישא על כתפיו של ילד גדול שרוקד כאן ברחבה באיזו הופעת
רגאיי מגניבה.
אני זוכרת אותך ואת החברים שלך מהכתה מלאי רעיונות ועשייה ,יוזמים ופועלים בין השיעורים ,וגם אחרי שעות הלימודים :בכתה ד’ אתם ממציאים
מחזה שלם ,מביימים ומפיקים אותו בעצמכם ומעלים אותו במוצאי שבת ,מול ההורים והמורים שלכם .בכתה ה’ אתם מקימים את להקת הרוק הראשונה
שלכם – אתה מבשר לי בהתלהבות שאתה לא אחד הנגנים ,אבל אתה האמרגן.
עברו חמש שנים מאז שעזבת אותנו .חמש וחצי שנים מאז שאני עזבתי את תפן .בקרוב יעזבו את תפן גם חבריך לכתה ,וימשיכו הלאה בחייהם כשהם
נושאים איתם את זכרך – כל אחד בהתאם לסוג הקשר ומידת הקירבה שהיו ביניכם .ואם תאמין או לא ,עוד מעט גם תפן בעצמו יעזוב את תפן ,ויעבור
למבנה חדש שכבר לא יזכור אותך .אבל אנחנו ,אלה שהכירו ואהבו אותך ,נמשיך לקחת איתנו לכל מקום את הזכרונות ממך .ולפעמים ניפגש שוב אלה
עם אלה – כי לזכור אותך ביחד זה יותר חמים ונעים מלזכור אותך בנפרד.
תום אהוב ,אפשר להגיד שהיית תלמיד שלי ,אבל לא פחות מכך היית גם מורה שלי .אני שמחה על כל רגע ורגע שבילינו יחד ,ומודה לך ולבית הספר הזה
על הזכות שנפלה בחלקי להכיר אותך".

שבוע חגיגה של ספרים
מספרת איריס:
“בבוקר יום ראשון חיכתה לילדי החט”צ ולתלמידי היסודי הפתעה ברחבה המרכזית .הרחבה לבשה חזות חגיגית לכבוד  -חגיגה של ספרים...

במהלך השבוע יצאו תלמידי הכיתות והגן לעבודה במשימות השונות שהיו פזורות ברחבה

כמו כן נפגשנו לפתיחות בוקר משותפות וצפינו בצגות קצרות של חוגי הבחירה תיאטרון:
ג’  +ד’  -מעלה קרחות  /ה’  +ו'  -לחופש נולד  /ז’  +ח'  -אל עצמי
“נהננו מהסיפור שרווית  -מחנכת כיתה ב’  -סיפרה לנו על קרשנדו

לסיכומו של שבוע מהנה זה פגשנו את רונית הוד ,מורה לאומנות אצלנו (לכתה ג') וגם מאיירת ספרים ,שסיפרה לנו על עבודת המאייר והקשר הצמוד
בין הסופר ,שמביא את הטקסט ,לבין המאייר שצריך להצמד לכתוב.
תודה לכל אנשי הצוות שחברו יחדיו ותרמו להצלחת השבוע .תודה לכל התלמידים שעבדו ,יצרו ופעלו במשימות השונות.
אנחנו בספריית בית הספר מזמינות אתכם לבוא ולהשאיל ספרים ולא להפסיק לקרוא!

טיול שנתי נודד לתיכון :ט'-י"ב
נודד פראן  -נחל ברק ,הר כיפה ,נחל ורדית ,נחל ציחור ,נחל אוביל ,באר אשלים וקניון עדה.

ויום נוסף ליב’ בים המלח ובנחל ערוגות.

ועוד טיולים...
טיול כיתה ט’ בנחל נריה-מורן.
חוויה גדולה לצאת עם הכיתה הנפלאה :שיתוף פעולה ,הישגיות ,רצון ללמוד ,חברותא  -תרמו ליום שדה חווייתי ומהנה.
הטיול עסק בנושא הלימוד :ההתיישבות בהר והחקלאות ההררית :ראינו טרסות ,גידולי בעל ,מעיינות ,סיקול אבנים.
דרך משחקים למדנו על מנהגים שהחלו עם ההתיישבות בהר .סיימנו בהפתעה גמורה (גם לנו )...הצעה מהתלמידים :לקנח בסמבוסק בחורפיש.
היה מעולה !

טיול כתה ד’  -בעקבות האדם הקדמון:

טיול לירושלים  -היציאה מן החומות  -כיתה ה’
כותבת אמית:
לירושלים נסעה כתה ה’ במסגרת הנושא “הישוב הישן והיציאה מהחומות” .טיילנו ברובע היהודי ,בקרנו בכותל ושמנו פתקים שהוכנו מראש ,בקרנו
במוזיאון חצר הישוב הישן שם עשו הילדים הצגות על נושאים שונים הקשורים בחיי היהודים בין החומות במאה ה 19-ושיחקו במשחקי הילדים של
התקופה .עוד בקרנו במשכנות שאננים – השכונה הראשונה שנבנתה מחוץ לחומות העיר העתיקה ,שם גם המרכבה של מונטיפיורי וטחנת הקמח שבנה.
התחנה האחרונה היתה אוהל המחאה למען גלעד שליט .הילדים הכינו מראה מכתבים וציורים ,וקנו חולצות של המאבק למען גלעד .
כותבת אמא  -נעמי לניר:
החבר’ה מקסימים ,מתעניינים ,מקשיבים ,משתפים את כולם ,מכבדים בהממממון צ’ופרים שהביאו מהבית ...ניכר שהקשר של מיכל (המחנכת) איתם -
מצויין ! הדרכתה של אמית הייתה קולעת מאוד וכך גם כוס התה החמימה שחילקה לילדים !...הצטרפתי כאם ומאוד נהניתי .

אירוח הדדי בגוש חלב:
מיכל כותבת להורים:
תוכנית “יא-סאלם”
בשבוע שעבר נסענו לבקר בביה”ס בגוש חלב .למפגש קדמה הכנה שנעשתה ע”י מדריכי מארג בביה”ס ,אח”כ המשך שיחות בכיתה ובבתים
ולבסוף הגיע המפגש עצמו.
רים ,מנהלת ביה”ס ,קיבלה את פנינו בברכה ,בחום והרבה תקווה שהמפגש יהיה נעים לשני הצדדים.
הילדים חולקו ל  4קבוצות (כל כיתה חולקה לשתי קבוצות) ולכל קבוצה הצטרפו ילדי גוש חלב ,לכל קבוצה שובצו שני מדריכי מארג יהודי/ה וערבי/ה.
המפגש נפתח במשחקי הכרות שעודדו תקשורת  -הן שפתית והן תנועתית ,אח”כ חולקו הילדים לקבוצות קטנות מעורבות (  5ילדים בכל קבוצה)
ונתבקשו למצוא שם לקבוצה ,ליצור תוצר משותף בעזרת קיסמים צבעוניים ופלסטלינה ...ולבסוף “גשר שאלות ותשובות” -כל ילד פנה בשאלה לחברים
מביה”ס השני  ,שאלות בכל נושא שעניין אותם.
התקשורת בין הילדים ,שיתוף הפעולה בקבוצות ,המשחקים המשותפים בהפסקה ,הקשרים האישיים שנוצרו עם חלק מהילדים ,כל אלה עוררו
התרגשות ויצרו חוויה טובה ומהנה לכולנו.
ביום שני ה 10.1.11 -יתארחו ילדי גוש חלב אצלינו בתפן ,כולנו מחכים בשמחה למפגש הבא...

יום

זכויות האדם בתיכון:
תכנית היום:
 – 7.45פתיחה משותפת (כיתות ט’-יב’)  .סרטון פתיחה ברחבת העל יסודי .
 – 8.15סדנאות הנושא זכויות נוער .
 – 9.15מליאה בנושא  :המשטרה וחוק הנוער .
 – 10.15הפסקה .
 – 10.45סדנאות בנושא הזכות לפרטיות .
 – 11.45הפסקה .
 – 12.00מליאה בנושא מצלמות המעקב בערים ובכרמיאל .
 – 13.00סיכום .
מסכם יהושע ממארגני האירוע:
“האח הגדול עינו פקוחה” .לא האח הגדול של תכנית ה”ריאליטי” ב”טמבלויזיה” ,אלא המקורי ,מהרומן הבדיוני של ג’ורג’ אורוול –  ,1984שם גם מוזכרת
משטרת המחשבות ומסך ה»טלסקרין» המשדר חדשות וצופה על הצופה בהן בעת ובעונה אחת – כל אלה עמדו במרכז הסדנה שהעברתי ב»יום זכויות
האדם» שצוין בביה»ס בעשרים בדצמבר ,ועסקה בדילמות של פרטיות בעידן שלנו.
בסדנה אחרת עסקנו בשאלה של נוער ופוליטיקה וחשיבותו של הנוער בסיכוי לשינוי.
במסגרת צוות של בעלי עניין ומשוגעים לדבר כמו בכל שנה .תלמידים ומורים ,הצלחנו לארגן גם השנה יום של עיון ודיון שהתמקד הפעם בשני נושאים:
זכויות בני-נוער ,והזכות לפרטיות .עבורי זוהי חוויה מרעננת ומשמחת בכל שנה מחדש ,לפגוש קבוצה המוכנה להרים יום כזה בהתנדבות מלאה,
בשיתוף פעולה מלא של הנהלת ביה»ס ובהתלהבות המאפשרת לנו להתגבר על שלל הקשיים הטכניים והכספיים ,ולהביא לקיומו של יום כזה ,בו
עוצרים את מירוץ הלמידה הפורמאלית ומתמקדים בערכים ,בשאלות ודילמות שאין להן תשובה או משנה סדורה.
אחד מיתרונות היום הזה הוא לדעתי הישיבה של בני גילאים שונים ,יחד בסדנאות לפי בחירה ועניין ,והתפתחות דיונים ערים ומלאי עניין.
השנה הועברו חלק מהסדנאות ע»י תלמידים שארגנו אותן ובהן דנו בשאלות הקשורות לפרטיות בעולם הוירטואלי של האינטרנט ,קבוצות אחרות
עסקו בזכויות עובדים ותנאי העסקה של נוער ,מפגש עם בנות דתיות מהאולפנה במעלות ובנים מישיבת ההסדר במעלות ,איש משטרה שהסביר על
עבודת המשטרה עם בני נוער ומולו תמי ברק ,המשפטנית הדגולה שלנו ,בסיום היום – מפגש עם איש מחלקת הביטחון של עיריית כרמיאל שהסביר את
השיקולים השונים להפעלת מצלמות ברחובות העיר ודרך הפעלתן.
הנוכחות הפתיעה לטובה ,כמו בכל שנה מחדש .המראה המלבב של חבורות ודיונים ערים ומעל לכל – התחושה שדברים כאלה קורים בתפן פשוט כי יש
כאלה שהעניין חשוב להם – כל אלה הם סיבה טובה לגאווה.
יהושע.

"יום המאה"  -חגיגת ה  100 -בכיתה ב':
כותבת רווית:
בפתיחת הבוקר הגיע לכיתתנו סבא (100סבא יהודה) .כל כך צחקנו כשראינו אותו ראיינו אותו וניסינו לגלות את סוד החיים הארוכים.
לאחר מכן התחלקנו לקבוצות ועברנו בין פעילות לפעילות:
בתחנה של דפנה (אמא של גאיה) ויעל (אמא של סול) בנינו מגדל מ 100 -כוסות ,אבל רצינו לאתגר את עצמנו אז בנינו מגדל גדול יותר מ 300 -כוסות.
אצל יפעת (אמא של מילי) בנינו תמונה ששווה  100,מצורות פלא מתומחרות .חישבנו וחשבנו
ממש התעייפנו...
בתחנה אצל שי (אבא של יהלי) וישראלה (אמא של דניאל) עסקנו באומדן -שיערנו לאן נגיע ב 100 -צעדים? בכמה דקות נקרא קטע של  100מילים? מה
נצליח להקיף ב 100 -ס”מ? באיזו צנצנת יש  100שעועיות? וכמה נשימות נשמנו ב 100 -שניות?
אצל יעל (אמא של מיכאל) ורחלי (אמא של מאיה) עיצבנו לעצמנו משקפי  100עם  100מדבקות צבעוניות .תראו את התוצאות...

משם עברנו לתחנה טעימה -מחרוזת  100צ’ריוס עם גבי (אמא של אמור) ומרום תינוקת ה,100 -
והתחנה האהובה שציפינו לה“ :חנות ה -”100 -בחנות המאה ערכנו “שופינג” מטורף ,אומנם מחירים מופקעים ,אבל הרגשנו כמו במול באירופה.
תספורת ,ממתקים ,בובות ,צעצועים ,ספרים ,משחקים ומה לא?
ורד (אמא של נועה) היתה הספרית ושזרה חוטים וחרוזים בשערות הבנות.
עדי (אמא של אורי ואלה) וציונה (סבתא של אורי ואלה) היו הקופאיות.
(נשארה לנו סחורה אותה אנחנו רוצים לתרום למחלקת ילדים בבית חולים ,מי יכול להעביר לשם את הסחורה?)
סיימנו את היום עם השיר “סבתא לאה יש לה מאה” ועם עוגת המאה המהממת שהכינה לנו ליאת (אמא של שחף).
היה לנו ממש 100%
שבת שלום ותודה לכל השותפים והתורמים
רוית

טורניר ספורט תפן-בי"ס קשת מכפר ורדים:
מספרת איריס דוד -המורה לחינוך גופני:
בטורניר התקיימו שני משחקי ידידות :כדורסל בנים וכדורשת בנות.
היוזמה היתה שלי  -ואורי ,המורה לספורט בבי"ס "קשת" שבכפר ורדים  -טפס אותה בשתי ידיים ,אירגן הסעה ,מעודדים ושפט.
בהמשך מתוכנן ביקור שלנו ב"קשת" באפריל למשחק כדוררגל ובייסבול.
המטרה של המפגשים הללו  -הכרות והעלאת המוטיבציה לפעילות ספורטיבית.

מפגש עם צלמת מ”סל תרבות”:
במסגרת “סל תרבות”  -ביום ראשון  16/1/2011נפגשו תלמידי כיתות ז’-ט’ ותלמידי מגמת האומנות של י”א  +י”ב ,עם הצלמת  -ים אנה  -בוגרת תואר
שני מהאקדמיה לאמנות ולעיצוב בצלאל.
במפגשים השונים ,התפתח דיון העוסק בביטוי האמנותי של הצילום .מהו צילום תיעודי לעומת צילום מבוים .שיטות צילום שונות,וכיצד אפשר להביע
שאלות הקשורות לזהות דרך אומנות הצילום.
אנה הציגה עבודות שונות שלה שהוצגו בתערוכות בגלריות בארץ וברחבי העולם.עבודות בצבע ובשחור לבן .היא הדגישה את ההבדל בין צילום
במצלמת סטילס עם פילים כמו פעם  ,לבין הצילום הדיגיטלי של היום שבו הכל ניתן לביקורת מידית.

ולסיום  -תמונות מקסימות מ"סדר ט"ו בשבט" בית ספרי מקסים
מוזמנים ללחוץ כאן ולראות את כל התמונות

ומה יהיה:
כולם מוזמנים:
3/2
8/2
11/2
16/2
19.2

		 ערב מוסיקה  -הרכבי ביה"ס -ז'-י"ב והרכבים עצמאיים.
		 פרלמנט בנושא ניקיון ותחזוקה.
		 יום פתוח לקליטה :גנים עד תיכון.
		 התרמת דם (ליב’ ,הורים מוזמנים גם)...
		 מופע הבגרות במחול (י"א-י"ב)

מדור פרסומי

להתראות בביה"ס או ב"פרפרים" הבאים!

