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משולחן המנהלת
החורף כאן ,הגשם כאן ,עלי השלכת שריפדו את חצר בית הספר נרטבו ואיבדו מיופיים
ההסקה כבר פועלת ,המזגנים כוונו לחימום ,שיעורי החינוך הגופני עברו לרחבה  -נוהל חורף.
לצערנו גם מחלות החורף כבר כאן ואיתן העדרויות מורים .אני מצטערת שכך ,זה מוציא מהשגרה ונותן לעיתים הרגשה של זמן מבוזבז אבל זה חלק
מהחיים ובלתי נמנע .הנוהל שלנו  -מאמץ לדאוג למילוי מקום משמעותי ,עם עבודה שמשאיר המורה  -ככל האפשר.
לכיתות היסודי ולגנים  -תמיד יש מילוי מקום .לכיתות חט”ב  -עושים מאמץ גדול להביא מילוי מקום ,אם חסרים מס’ מורים ההעדפה תהיה לצעירים יותר.
יום ארוך  -בחלק מהמקרים מקצרים( .יש קריטריונים ברורים מתי כן ומתי לא ,מוחלט בתאום בין הרכזות לאיריס).
אנחנו משתדלים מאד שממלאי המקום יהיו מבית הספר או מבוגרים שכבר צברו אצלנו נסיון .ממלאי מקום אחרים  -בוגרי בית הספר לקראת גיוס,
אחרי שיחרור ,חבר’ה מוכרים לנו ואמינים  -אך צעירים ,אינם יכולים ללמד באופן מלא במקום המורה .לרשות ממלאי המקום נמצאים תמיד אנשי צוות
לעזרה  -רכזת ,מנהלת ,מורים מקצועיים של הכיתה -כל אחד יכול לסייע בשעת צורך.
אני רוצה לאחל לכולנו חורף בריא ,מיעוט העדרויות ,סדר ושגרה ,שמחה ועשייה .אני רוצה לבקש סבלנות אם מידי פעם זה לא כך.
תודה לאיריס הופמן על הטיפול בנושא יום יום ,זה מאד קשה .הורים פנויים שרוצים למלא מקום  -מוזמנים לפנות אל איריס.
להתראות ,תהנו מקריאת “פרפרים ברשת” ,כל זה קורה בבית ספרנו האהוב כתוצאה מעבודה קשה שנעשית באהבה.
תמר

כבר נראה שאנחנו במחצית השנה ,כ”כ הרבה עשיה ,למידה ,טיולים ,סיורים והפתעות...

אז מה היה לנו?
>>> המסע לפולין של תלמידי י”א-י”ב
כמידי שנתיים ,יוצאת מביה”ס קבוצת תלמידים ,לאחר שלמדו במהלך שנה קורס בנושא השואה ,למסע לימודי-חווייתי לפולין .את המסע מוביל יהושע
ואליו מצטרפים מבוגרים מצוות ביה”ס (השנה -נדב ורינה) ,הורים (השנה-אייל שדות ודליה כהן) ,עדה-סבתא של יסמין אברג’יל ,דליה.
המדריכה שלנו  -יעל ,ילידת פולין .המסלול מתוכנן עם הקבוצה ומאפשר הגעה למקומות רלוונטיים להיסטוריה המשפחתית של התלמידים.
שבוע של פולין  -אתרי זיכרון ,השמדה ,טקסים מרגשים ,מפגשים עם פולין היום :עם נוער פולני ואנשים העוסקים בנושא (מאצ’ה הצייר שעבודותיו תלויות
בחדר מורים ,ויטק איש התיאטרון מלובלין) ,קצת תרבות פולנית ותיירות לשמה .הקבוצה היתה מקסימה ,קשובה ,ורצינית.

>>> תערוכה של תלמידי המדעים – ח’ עם רונית:
מסבירה רונית:
האטום ,חלקיק יסודי אשר בונה את החומר .באטום ,רכיבים זעירים חלקם בעלי מטען חשמלי.
היות ולא ניתן לצפות באטומים בעין רגילה ,המחישו תלמידי שכבה ח’ את מבנהו בעזרת דגמים.
כל קבוצת תלמידים בחרה אטום של יסוד ,אפיינה אותו ויצרה את הדגם המתאר הכי מדוייק שאפשר את מבנה אותו אטום.
התוצאה :תערוכה ססגונית ומעניינת של אטומים שונים.
בתערוכה דגמי אטומים של הליום ,חמצן ,חנקן ,פחמן ,טיטניום ועוד.

>>> לפני ראש השנה אירחנו את גדי רביב ,הרב הרפורמי של כרמיאל ,בתפן:
מספרת דינה:
גדי הגיע אלינו ליום שלם בהתנדבות ,נפגש עם הילדים בשעורים ,ראה מהי הפסקה פעילה בביה”ס (ערכתי לו סיור קצר בביה”ס ובגן התעשיה  -הוא
מאוד התלהב) ומהי התכנסות בתיכון (בה דיברנו על הוועדות השונות) .גדי נפגש עם ילדי כיתות ה’ ,ז’ ,ח’ .בכיתה ה’ סיפר אגדה “מעשה העז” ושר כמה
פיוטים עם הילדים .בכיתות ז’ הכרנו ושרנו את “אדון הסליחות” .בכיתות ח’ דיברנו על הסליחה ,הכרנו את תפילת “אבינו מלכנו” והקשבנו לסיפור
“אם לא למעלה מזה” מאת :י.ל .פרץ וכן למדנו את המשנה“ :אל תאמר לכשאתפנה אשנה -שמא לא אתפנה” (פרקי אבות).
מדברי גדי:
העונג היה כולו שלי! כל היום הזה ,בית הספר ,בקמפוס עם הפסלים והמוזיאונים ,הקמת הצוותים וועדות התלמידים ,התלמידים המקסימים בכיתות
ובעיקר משהו משפחתי כזה ,גם סטודנטיאלי ,וגם קצת תנועת נער כזה באווירה .איזה יופי של מקום .תודה על ההזדמנות.

>>> גיחה חוויתית ומוצלחת של כיתות ח’ .מפרגנת רחלי:
תלמידי שכבת ח’ :הייתם מעולים! שיתפתם פעולה ,ביצעתם כל משימה ביסודיות ,ברצינות ובהשקעה :הקמתם תורן ,הכנתם דגל והמנון לקבוצה,
גידרתם מחנה ,הכנתם מתקנים ,גיליתם עוצמות של יחד משמעותי בפעילויות הספורט האתגרי ,בישלתם ואכלתם בשטח ,השתתפתם בטקס ערב
והוכחתם התנהגות מכבדת ובא”ש לילה שיתפתם פעולה .התנהגתם למופת!
כולם נכחו בכל הפעילויות וברגעי הקושי (והיו לא מעט כאלה)  -לא וויתרתם ! כל הכבוד ! הוכחתם שאתם מושא לגאווה .בהזדמנות זו ,מבקשת להודות
למש”צים המדהימים שלנו – אופיר ,יעל ,יובל ,יואב ואיתמר שעשו עבודה מעולה ,טרחו ,עמלו ,הקשיבו ,הדגימו ,הכינו פעילויות והיו שותפים מלאים
בהכנות ובביצוע  -גאה בכם!

>>> הרבה קורה בכתה א’!
מספרת ברוריה:
ביום שני לאחר חופשת הסוכות ,יצאנו לטיול הראשון שלנו למושב חוסן .בכניסה
למושב פגשנו את רימון מהכיתה ומשפחתו ,המתגוררת במושב אשר ליוו אותנו
במהלך הטיול .פתחנו את הבוקר בלול התרנגולות ולאחר שצפריר הסביר לנו על
התרנגולות ,כל אחד אסף ביצה ,יש מי שאסף ביצה חמה חמה שבדיוק התרנגולת
הטילה .המשכנו לדואר שם בדקנו כמה תיבות דואר יש על מנת לראות כמה
תושבים יש בחוסן ,גילנו שיש  450תיבות דואר .לאחר מכן עצרנו בבית משפחת בן
שלוש והכנו חביתות מהביצים שאספנו ללול והכנסנו לתוך פיתות שצפריר קנה לנו
בבוקר .המשכנו לדיר שם פגשנו כבשים צעירים וקיבלנו הסבר מצפריר על הכבשים
ואף ליטפנו כבשה .תודה לאלעד ולדגן על האירוח הנפלא.

		

“יבוא שוטר!”:

אוהד ,אביה של שחר מהכיתה ,הגיע כשהוא לבוש מדי שוטר עם ניידת משטרה.
אוהד הסביר לילדי החטיבה הצעירה על חשיבותה של המשטרה ותפקידה ואיך אנחנו הילדים יכולים לעזור למשטרה ,לדוגמא :שנזכיר להורים שלנו
לחגור חגורת בטיחות .לאחר השיחה בכיתה ,יצאנו לחניה שם חיכתה לנו ניידת משטרה וראינו את “ההפתעות” שיש בתא המטען של הניידת:
אוהל משטרה ,זיקוק וכו’ ...תודה רבה לאוהד שפינה מזמנו ובא אלינו לספר ולהראות.

>>> חידון קוראים ,לעידוד הקריאה ביסודי:
טקס פתיחה למצעד הספרים –תשע”ב

ביום שישי ה 28/10-קיימנו את טקס הפתיחה למצעד הספרים השנתי ,המסורתי.
התכנסנו כל תלמידי היסודי והגנים ברחבה המרכזית .לבמה עלו המנחים החמודים מכיתה ו’  -ליאת ויותם ,שסיפרו לנו על התלושים שזכינו בהם לקניית
ספרים להעשרת הספרייה שלנו והכריזו רשמית על פתיחת המצעד לשנה זו.
מקהלת בית הספר ,שבה משתתפים ילדים מכיתה א’ ועד ו’ ,שרה בפנינו בחן רב ,שני שירים“ :איך שיר נולד” ו”קריאת כיוון” -תודה לשלומית על ההכנות
ולילדים שעמדו במשימה בכבוד רב.
רווית  -מחנכת כיתה ג’ ריתקה אותנו עם הסיפור “שק הסיפורים הלבן “ ותמר המנהלת ברכה אותנו על תחילת המצעד השנתי.
את הטקס חתמו ילדי גן “פרפר” ,בהובלתן של מיה וליאת ,עם השיר “הנה מה טוב ומה נעים ”...וחילקו לכל הכיתות הפתעה לכבוד שבת -
תודה למיה ליאת וילדי הגן הצעיר.
מחכים לכם בספריה  -הספרים המעניינים והספרניות.

>>> טיול כתה ב’ לנחל צלמון:

>>> כתות הסי.פי ושטראוס
יום התנדבות של אנשי “שטראוס” שהגיעו לכיתות הסי.פי .והחלו בכך פרויקט שימשיך לאורך השנה ,היה מרגש ומענין .אסתי ,אמא של אוריה אשל ז”ל,
תלמידתנו שנפטרה בשנה שעברה ,יצרה את החיבור ולכל הנעשה יש משמעות מיוחדת מאד.
אסתי אשל מספרת:
עם החלטה לצאת ליום מעורבות קהילתית ראיתי לעיניי את בית ספר תפן כמקום הטבעי שבו אני רוצה
לתרום .להכיר ולחבר בין אנשי הצוות שלי לצוות בית הספר המדהים שנותן מעצמו ללא גבולות ולהכיר את
תלמידי כיתת  CPשהם ילדים גדולים מהחיים.
אוריה אשל ז”ל ביתי הייתה חלק מכם ,אומנם תקופה קצרה ,אך בתקופה זאת היא קיבלה את מה שמקומות
אחרים לא ידעו להעניק לה  -חום ,אהבה ,רגישות ,אנושית ,ולקבל את אוריה כמו שהיא .אוריה הרגישה זאת
ובשבילה בית ספר תפן היה כבית .ההחלטה להגיע לבית הספר תפן היא בזכות אוריה ולזכרה.
היום הזה היה בשבילנו חוויה מרגשת ומעצימה  -לראות את התלמידים שמחים ,מאושרים עם חיוך ושיתוף
פעולה מלא בכל הפעילות שביצענו איתם .החיבור המיידי שהיה בין הצוות שלי לכל התלמידים ממש מחמם
את הלב ומשאיר טעם של עוד.
הצוות חזר מסופשבוע מלא אנרגיות חיוביות ,כולן דיברו על שעור מאלף על מהות החיים ועם כל הקושי
שלהם למצוא משמעות לחיים .כמו כן הבנות חזרו בהרגשה שהן קיבלו יותר ממה שהן נתנו .כולן מצפות
למפגשים הבאים עם התלמידים שהם גדולים מהחיים.
														

שלכן באהבה ,אסתי וצוות כספים  -שטראוס

ציטוט מדבריה של עופרה שטראוס ,יו”ר קבוצת שטראוס גרופ ,המדגישה את מטרת ההתנדבות:
“יום האחריות החברתית ,כשמו כן הוא ,אחריות כלפי החברה שבה אנו פועלים ,חיים ,עובדים .יום זה הפך למסורת ברוכה ,אך השנה ,הוא רלוונטי מתמיד,
לאור מה שעברנו כולנו ,כפרטים וכחברה ,בחודשים האחרונים .יום זה הוא עוד הזדמנות עבורנו להקשיב ,לראות ,לחוות מעדות ראשונה את הקהילות
שסביבנו ,את האנשים ,את הצרכים ואת המאפיינים המיוחדים שלהם .אני מעודדת אתכם להקשיב היטב לקולות הללו שנשמעים ,ולהביא אותם פנימה
חזרה אל תוך הארגון .אנו כארגון צריכים להקשיב לקולות הללו ,ולבחון כיצד אנו יכולים לתת להם מענה ולהתייחס אליהם.
אני מאמינה שסוד ההצלחה שלנו ,מאז נוסדה הקבוצה והמפתח להצלחתנו בעתיד טמונים בדיוק ברוח הטובה הזאת ,ברצון לעשות עוד ועוד טוב .אני
מודה לכם על הפעילויות היפות שנעשות על ידיכם ,על התגובות החמות שאנו מקבלים כתוצאה ממעשיכם למען הקהילה ,ועל השינוי שאתם שותפים לו
בקהילות שלכם“ .

>>> שיעור רישום עם מיקי בדשא

פרסומים
דרוש  /דרושה
אנו מחפשים רכז/ת ילדים לפעילות עם כיתות א-ח בלבון.
* המשרה דורשת עבודה בשעות אחה"צ 21:30 – 16:30
* מספר פעמים בשבוע.
* יש צורך ביכולת עבודה מול מד"צים ,חניכים ורכז נוסף.
* נדרשת אחריות וכריזמטיות.
מוזמנים להעביר קו״ח לריבה אסטרין -
yamriva@zahav.net.il
תודה ,כחל

פילאטיס מכשירים
מירה מלכה  -בכפר ורדים
04-997-6948
052-802-4588

