מתחילים מחדש!
שנה שניה של הכנת המידעון לקהילת ביה”ס שלנו .אחרי החגים.
לאחר שנה של עדכונים חודשיים (הוצאנו  10מידעונים בשנת הלימודים שעברה  -אחר לכל חודש לימודים!),
ננסה השנה להביא דברים דומים :עדכונים ,סיכומים ,חוויות ,פעילויות וימים מיוחדים ,אך גם לאפשר במה
ליותר שיתוף בתוך הקהילה .נשמח לקבל מכם :תמונות ,מכתבים ,רעיונות ,בקשות ותגובות -מהורים,
תלמידים ,צוות ובוגרים .שלחו לנו כתובות מייל אם יש עדכונים ואנשים מתעניינים נוספים מהקהילה.
אנו מבקשים מהורים שאינם מעוניינים כי צילומים של ילדיהם יופיעו במידעון ,לפנות לליסיה במזכירות ביה”ס
או לרינה (מסרו שם מלא וכתה) ונוודא זאת.

גם השנה ,אנו מציעים לכם כאן ,חינם ,במה לפרסום:

עסקים ,שירותים ,דרושים ועוד.

התפוצה הינה רחבה  -לכל בתי האב של ביה”ס כיום ולהרבה עשרות בוגרים ,בכל רחבי הגליל המערבי
ובתפוצות ...תודה ענקית לדפנה גור על העיצוב המעולה .רינה כהן
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משולחן המנהלת
שלום לכולם
“פרפרים ברשת” ראשון לשנה זו עולה לאויר ואנו מרגישים כבר עמוק בתוך שנת הלימודים.
השגרה רצופת פעילות מכל הסוגים ,הלמידה מתרחשת בכתות ,בחצרות,במגרשים ,בטיולים ובפעילויות השונות.
האינטראקציה בין כל באי בית הספר ,הצעירים והמבוגרים ,נבנית כמו תמיד מפיסות קטנות של קשר המתחברות זו לזו .החל מ”שלום” ו”בקר טוב” ,
דרך למידה משותפת ,שיחות רבות ,משחקים ,הקשבה רבה ופתרון בעיות וסכסוכים בדרכים שונות .הכל מגוון ,מרובה פנים ומורכב  ,הכל מאד ,מאד
מענין אנו עוסקים בתהליכי העמקת השותפות עם התלמידים ,אנו פתוחים להעמקת השותפות עם ההורים ומזמינים לקשר בכל דרך.
עבודתנו יחד מביאה לתוצאות טובות ביותר ,שהרי כבר מזמן גילינו שאצלנו אין “צדיקים גמורים” ואין ”רשעים גמורים” וכולם לפעמים טועים,
כך שתמיד יש מקום לשיחה ולעבודה יחד בכדי לקדם את הילדים ולצמוח יחד איתם.
אנו מתקדמים ולומדים כיצד להשתמש נכון בשעות שנוספו לחלק מהמורים עם רפורמת “אופק חדש” ,אנשי צוות רבים יוזמים יוזמות נוספות
ועם זאת משתדלים מאד להעמיק ולהתמקצע בעבודת השגרה ששומרת על הרצף ועל בניית הבסיס.
אני מברכת את כולנו בהמשך למידה ויצירה פוריה.
להתראות בבית הספר או באופן וירטואלי  -בפרפרים הבא...
תמר

אז מה היה לנו עד כה?
נפתחה השנה | נקלטו מורים ותלמידים חדשים | חגגנו את חגי תשרי וחזרנו לשגרה ...כדי מייד לשוב ולצאת ממנה ל:
טיולים ,סמינרים ,גיחות (יציאה עם לינה בשטח לעל-יסודי) ,סדנאות ועוד ...מקבץ לא מלא של תמונות מהפעילויות והחוויות:

גיחה לפארק גורן של כתה ט’
כותבת רחלי (של”ח) לתלמידים:
“טעימה” משפע התמונות שצולמו בפעילות בפארק גורן.
הייתם מעולים! התנסיתם בהדרכות ובפעילויות חברתיות לדוגמה ולמופת וארגנתם ארוחות לתפארת.
המשימה לא הייתה פשוטה והצלחתם בה ובגדול!

כתה א’ מטיילת עם אמית
בכיתה א’ יוצאים השנה בכל יום רביעי לסיור טבע קצר מחוץ לגדר גן התעשייה מצפון לבית הספר .אנו עוקבים אחר המשתנה בטבע וגם מביאים דברים
לכיתה לפינת הטבע .בעקבות הגשם ראינו פריחה יפה של סתוונית היורה ,ממש בתחילת השביל לפארק הסלעים .גם ראשית נביטה של צמחי הבר
החלה בעקבות הגשם .לעומת זה ,ייתכן שפספסנו את “מעוף הכלולות” של נמלת הקציר הקורה למחרת יום הגשם הראשון של השנה .אבל ייתכן
שעדיין לא ,תלוי האם ירד מספיק גשם....

נפתח קורס בחירה לתלמידי ה’-ו’“ :פיתוח חשיבה” עם אמית
הקורס מתקיים בשעות אחה”צ ולמרות העייפות הצפוייה בשעות אלו ,אנו נהנים “לשבור את הראש” בנושאים שונים מתחומי הלימוד וגם מתחומי החיים.

חונכות ד’ את ב’
כותבות רווית וענבר המחנכות:
תלמידי כתות ד’ עם כתות ב’ חברו יחד לחונכות משותפת שנתית“ :קריאה בהנאה”.
במסגרת החונכות ,נפגשים הילדים אחת לשבוע בימי שישי ,ילדי כתה ד’ מקריאים לילדי ב’ ,סיפור שבחרו והתאמנו על קריאתו.
בנוסף ,נערכת פעילות חווייתית בעקבות הקריאה .ההנאה של כל המשתתפים רבה ושיתוף הפעולה נפלא.

פעילות הורים בכתה ב’ “ -משחקים של פעם
כותבת רווית המחנכת :היתה המון חדווה ושמחה של ההורים והילדים ,כפי שאפשר לראות בתמונות (גם אם לא איכותיות כי צילמתי בסלולרי)

סמינר שנת-שירות לי”ב
כמיטב המסורת ,ביום שישי הגיעו רבים מבוגרינו הנמצאים השנה בשנת השירות לספר ,לעשות נפשות ולהכשיר את לבבות היב’ניקים הנוכחיים לשנה
משמעותית זו (שנת השירות) .הנוכחות ,העניין והשיח שהתפתח היו מצוינים!

בוגרת שלנו  -עדי סקרי שקריבסקי מכיתת סימה  -השתתפה במרתון ת”א.
גאים בעדי ובכל נצחונות היום יום של תלמידינו .ליחצו כאן וקראו את הכתבה המרגשת

יום אמנות באוניברסיטת חיפה לתלמידי מגמת האמנות י”א-י”ב:
החוג לאמנות באוניברסיטת חיפה והפיקוח על אמנויות העיצוב במשרד החינוך ,מארגנים תערוכת עבודות תלמידים מצטיינים ממחוז חיפה והצפון.
העבודות נבחרו מתוך הפרויקטים של תלמידי י”ב ,שסיימו את לימודיהם בשנת הלימודים התש”ע .בתערוכה שהוצגה במשכן לאמנויות ע”ש ד”ר ראובן
הכט ,באוניברסיטת חיפה ,התקיימו שלושה ימי העשרה בתחומי האמנות שבהם השתתפו כ 1000 -תלמידי י”א-י”ב ממגמות האמנות בבתי הספר
שבמחוז חיפה והצפון .זאת השנה השלישית שבה מתקיים שיתוף הפעולה בין מגמות האמנות בבית הספר לבין האוניברסיטה .העבודות המוצגות
בתערוכה -בציור ,בצילום ,בפיסול ,ברישום ,בהדפס ובמיצבים .הם נבחרו מתוך מאות תלמידים ,במעל  70בתי-ספר שיש בהם מגמת  /מסלול אמנות.
בתערוכה משתתפים תלמידים מבתי ספר שונים כדוגמת :בתי-ספר לאמנות ,בתי ספר מקיפים ,בתי ספר מהמגזר ההתיישבותי ,הערבי ,הדתי והחינוך
המיוחד .נבחרו להציג כ  130 -תלמידים מ  35 -בתי ספר  -מתוכם ששה מתפן!
המטרות של התערוכה וימי ההעשרה הן:
א .חשיפה נרחבת למבחר עבודות אמנות של תלמידי תיכון מבתי ספר שונים.
ב  .פגישה בין תלמידי אמנות מבתי ספר השונים.
ג  .פגישה בין תלמידי האמנות לסטודנטים לאמנות.
ד  .פגישה בין תלמידי אמנות ליוצרים עכשוויים.
ה  .העשרה אמנותית.

כתה א’ טיילו למצפה הילה
כתבה טרי (אמא של עודד ,שליוותה):
ביום חמישי יצאנו לטיול במצפה הילה .שיחקנו סימני דרך מבור המים אל בית משפחת בן דיין (הבית של נסי) .נסי אירחה אותנו נפלא וכיבדה אותנו
במטעמים ובממתקים .משם יצאנו למרכז הישוב ובתוך חורש מצאנו מערת נטיפים אליה זחלנו בעזרת הפנסים שהאירו את דרכנו בחשכה.
יצאנו מהחושך אל האור וחזרנו הביתה שמחים ואמיצים ....תודה רבה לנסי ולמשפחתה על האירוח הנעים והמזמין.

סיור י’ מגמת תיירות
כותבת אתי מחנכת י’ ,שליוותה את הסיור:
לגדית היקרה ,תודה ענקית ,בנית סיור לימודי מאוד מיוחד שאיפשר לי להכיר את תלמידנו בעשייה משמעותית.
הסיור החל בברעם ,המשכנו אל תל חי ,עצרנו וחווינו ב”תצפית דדו” וסיימנו באגמון החולה ...ההיצע התיירותי היה מגוון והתלמידים היו נפלאים.
כן יירבו ימים שכאלה.

סדנאות רב גיליות מג’ עד י”ב בנושא השותפות בין הצוות לתלמידים בביה”ס
ערכנו גם השנה סדנאות רב גיליות :ג’-י”ב ,בנושא מהותי לחיינו בבית הספר.

הנושא שנבחר היה :השותפות בין התלמידים למבוגרים בביה”ס ,והזמן הרב-תכליתי המוקצה לכך.
מטרות הסדנאות הינן :היכרות ,יצירת שיח רב-גילאי משמעותי ויצירת תחושת ‘בית משותף’ -תלמידים מכל השכבות ומבוגרים.
הסדנאות הוכנו לאורך זמן ,ע”י צוות של מורים ותלמידים .חשבנו יחד ,יצרנו הפעלות ,התנסינו בהן ,המחנכים הוכשרו לנושא וקיימו פעילויות בשעות
החינוך .ועדת הפרלמנט של העל-יסודי לקחה על עצמה את הלוגיסטיקה של חלוקת הקבוצות ,שיבוץ המנחים ,ארגון חללים לכל קבוצה ,פרסום
בביה”ס וכד’ .החלוקה לקבוצות נתלתה מראש וכל תלמיד ומבוגר מצאו את עצמם בה.
ביום שלישי ,בזמן הרב-תכליתי ( ,)10:00-10:45נכנסו כולם (!!!) למקומות המיועדים ונוצרו מעגלים יפים של ילדים ומבוגרים בטווח מאוד רחב של
גילאים .כל קבוצה התנהלה באופן מעט שונה ,היו שיחות מאוד זורמות ,היו מעט פחות ,אך בכל המעגלים נוצרה היכרות והתקרבות .כשנפגש שוב
ברחבה המבט יהיה מוכר ,השם (למי שאין בעיות זיכרון )...ותחושת ה’יחד’ תתעצם.
אנו מתכוונים לקיים עוד מספר סדנאות כאלה לאורך השנה ,הנושאים יקבעו בועדת פרלמנט.
הורים ובוגרים מוזמנים להשתתף בשיח על הנושאים הבאים ולהגיע להשתתף ,אנא היו עימנו בקשר.
רינה

כותבת עמית שילה (י”א) מוועדת פרלמנט:
ב  12.10 -התחלקנו כל תלמידי בית הספר לקבוצות דיון ,בהם דיברנו על השיתוף בבית הספר ועל הרב-תכליתי ככלי להשגה ומימוש שלו.
הנושא הובא לדיון מתוך תחושה של קבוצת אנשים ,בינהם צוות ותלמידים ,שהרב תכליתי אשר היה אמור לשמש אותנו לפעילות הוועדות ,אשר מעצבות
את בית הספר בשלל תחומיו ,משמש כרגע פשוט כהפסקה ,זמן לשיעורים פרטיים ,ישיבות ועוד מיני דברים שהם לא תפקידו המקורי של הרב תכליתי.
החלטנו שכדאי לדבר על זה ,משורש הבעיה ועד קצה הביצוע המעשי של כל פתרון שנחשוב עליו...
עלו הרבה דברים בסדנאות .דברים שלא ידענו שאנשים חושבים ,או דברים שפשוט היה כדאי להזכיר .יצרנו הזדמנות להגיד שוב ובקול רם מי אנחנו
רוצים להיות ,ואיך אנחנו חושבים שכדאי לעשות את זה.
התלמידות והמורים אשר השתתפו בסדנאות יצרו אווירה כיפית ,קהילתית ודיון אמיתי וחשוב על נושא יום-יומי ועקרוני בחיי בית הספר.
הצוות המארגן של קבוצות הדיון עומל בימים אלו על הכנת פרלמנט בנושא הרב תכליתי ,ומודה מאוד לכל האנשים שלקחו חלק בשיחה הבית-ספרית.

התעמלות עם ליאת בחט”צ
כתבה איילת ,הגננת הרכזת:
מתעמלים ,מקפצים ,מבצעים הוראות ,ממריצים את מחזור הדם ,מעלים את הדופק ,בחדר כושר?
לא פה אצלנו בחטיבה הצעירה.
בכל יום ראשון וחמישי בבוקר זזים השלחנות והכסאות בגן שבחטיבה הצעירה ומפנים את מקומם
לשיעור התעמלות עם ליאת.
הילדים עומדים ברווחים זה מזה ,מול ליאת ומתחילים בחימום.
צעידה במקום ,פתיחת וסגירת ידיים ,סיבובי ראש וכו’.
לאחר מכן ממשיכים בתרגילים של שיווי משקל ,חיזוק שרירים ,עמידות שונות ועוד.
ליאת נותנת את הוראות התרגיל והילדים מנסים לבצע אותו .הם עוברים מתרגיל לתרגיל .לפעמים
נעזרים באביזר כמו מטפחת ,שרפרף.
אחרי הרפיה קצרצרה וחיבוק עצמי הם מתפנים והולכים למפגש עם אילת.

ביקור כיתת האמנות של סימה בתערוכה של פיליפ רנצר

פרסומים
החגיגה של פרדיננד
הצגה קסומה לילדים בגילאי 4-10
יום שלישי  9.11בשעה  17:30באולם האירועים בכפר ורדים.
כרטיסים מוזלים במחיר  20ש"ח ניתן לקנות עד יום שישי ה 5.11 -
ב  D.V.Door -שבמרכז המסחרי  /במשחקייה ואצל דורית מזרחי 054.6530066
ביום המופע כרטיסים במחיר  30ש"ח.
קנו כרטיסים מוזלים מראש ,מספר המקומות מוגבל.

הצגה מלאת רגש וקצב המתרחשת בתוך מועדון פלמנקו ספרדי .
אלדור המטדור מספר לקהל המועדון ,בעזרת רקדנית ונגן פלמנקו ,את הסיפור המופלא של פרדיננד.
פר שרצה להריח פרחים ולא להלחם כמו כל הפרים האחרים.
זכתה בציון לשבח ליצירה רב תחומית בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים .2009
עיבוד בימוי ומשחק :רינת שטיינברג.

נפגש עוד חודש עם פרפרים חדשים .עד אז שילחו לנו סיפורים ,תמונות ,לינקים ,שירים  -כל מה שבא לכם...
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