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דבר העורכת
לקהילה שלנו  -זהו כבר הפרפר השלישי שאנו מפריחים...
האם אתם מרוצים מהמידע? האם מחפשים מידע נוסף/אחר?
יש הצעות לשיפור בתוכן ,בצורה? יש לכם מה לומר לנו? הבמה הזו הינה גם שלכם.
בנוסף אנו מבקשים להודיע לכלל הקהילה שאין מקום לפרסום אישי-עסקי במיילים הכיתתיים ,נשמח לעשות זאת כאן עבורכם.
כתבו לרינה כהן rinacohen66@walla.com :או השאירו הודעה במזכירות בית הספר עבורי.
להשתמע  -רינה

דבר המנהלת
שלום לכולם,
“פרפרים ברשת” בפעם השלישית ...נתרגל ולא נוכל לוותר .מצב רוחי כמנהלת -בדיוק כמו בחוץ ,בין שמש לגשם.
הפעילות בשיאה  -לומדים בכתות ובחוץ ,יוצרים ושרים ,רואים הרבה גילויי חברות ושמחת ילדים בריאה ,מתקדמים בלמידה ,נבחנים ועומדים בזה...
משהו מכל אלה תראו בעמוד זה.
וגם  -ענני אלימות כלפי ילדים ,חוצפה כלפי מבוגרים ,פגיעה בציוד בית ספר ,זלזול...
הדברים מתמקדים בבודדים שמעיבים על הרגשת הכלל .הצוות מטפל כתמיד וימשיך לטפל עוד יותר חזק בתלמידים שמקלקלים לרוב המתפקד
את האווירה ,את יכולת הלמידה ,את החוויה הבית ספרית .לא אשתמש בסיסמאות והצהרות ,אבל נמשיך לעבוד קשה ,בשיתוף פעולה אתכם ההורים,
ונגיע לימי שמש רבים יותר.
מבט אחד ברחבה המלאה יצירה בריאה ותוססת ,במשחקי ילדים ובצחוק ילדים מחזיר לכולנו את הכוחות והנחישות ברגעי קושי.
להתראות ,תמר

יוזמה קהילתית חדשה :
שלום קהילה יקרה.
עקב עומס בעיות קיומיות איתן נאלץ להתמודד בית סיפרנו בשנים האחרונות ,נשחק חלק חשוב ומהותי בהווית בית סיפרנו :חיי הקהילה.
אז עכשיו ,כשאנו מלאי תקווה לקראת צמיחתו של המבנה החדש ,כשהתקציב מתחיל להתאזן והרוחות נרגעות מעט (כי הרי אי אפשר בלי מעט רוח),
אפשר להתפנות לדברים החשובים באמת.
בישיבת העמותה האחרונה עלה נושא זה ,חיי הקהילה של בית הספר ,והשחיקה במעורבות ההורים בפעילויות הכלל בית-סיפריות.
כיוון שגם אני חשה שחלק מהקסם הזה של תפן נשחק ,החלטתי לקחת יוזמה.
לאחר מספר שיחות בהן שיתפתי הורים ,ואנשי צוות בית הספר בתחושותי ,החלטנו לצאת במבצע לשיגשוג חיי הקהילה.
אז מה בתוכנית:
• מסיבות חנוכה כיתתיות והתכנסות לטקס סיכום חודש משותף
• טיול/פיקניק אביב
• באזאר סוף שנה
אני מזמינה כל מי שיכול לתרום מזמנו ,מירצו ורעיונותיו לאירגון הארועים הנ”ל ,ו\או בפעילויות אחרות ,לפנות אלי במייל:
 einatb@gmail.comאו בסלולרי 054-5440108
אסיים בברכת המשך שנת לימודים טובה וחורף גשום במיוחד
עינת ברק ,אמא של איה (ב’) ואיתן (גן חובה)

קצת ממה שהיה לנו:

הגינה בגן הצעיר .שמעון עוזר בכל בעיה .ויש גם דחלילים...
ילדי כיתה ב’ חוו את “שבוע הבריאה” ,מורים וכן הורים רבים גויסו וכל יום היתה פעילות מיוחדת אחרת ,סימה נראתה שבעת רצון ביום שישי,
הכריזה על צפירת הרגעה ויצאה אל השבת בהקלה ...תודה ויישר כוח
תלמידי ז’ ,רויטל ,איתי ,רחלי וצפריר טיילו להר כמון ולנחל כמון ,היה טיול מוצלח ,תודה לכולם
תלמידי ט’ עם גילה ,רחלי וצפריר טיילו לאזור מירון ,ושבו בשלום,
גם להם היה טיול מוצלח ,תודה רבה

ביום שני ה 9/11-התקיים יום הניקיון הבינלאומי.
תלמידי כתה ה’ הפעילו את ילדי כיתות ג’-ו’ ,ביום ספורט היתולי בנושא איכות הסביבה .היו  9תחנות שבכל אחת מהן היה רעיון אחר בנושא איכות
הסביבה :מכוניות אקולוגיות“ ,לנקות את האגם” ,חידון צמצום נפח הפסולת ועוד .ביום זה הוענקו תעודות השתתפות וכמובן מדליות לזוכים:
במורל ,בשיתוף פעולה ובביצוע.
תודה לאמית ולכל הצוות שלקח חלק וכמובן לכל תלמידי כתה ה’ ,שעבדו קשה להצלחת הפעילות.
היה מקסים ,נפגש בשנה הבאה!
דפנה חורש מחנכת ה’

רינה טיילה עם ילדי הגנים אל תחנת הרוח השוכנת בסמוך...לאחר מאמצים הצליחה להשיג
מפתח והסכמה לביקור .אז הכתובת בענין זה היא רינה ,שכותבת כך:
הלכנו ,במסגרת שיעור אומנות ,עם הגן הצעיר וגן חובה להכיר את התחנה:
מבפנים  -מבנה ,חומרים ,חלונות ויטראז’ ,חלקים ,גלגלי שיניים...
מבחוץ  -למה היא משמשת ואייך היא פועלת ,כנפיים -אייך זה עובד? מתי ,למה?
למה כרגע לא מסתובב? חומרים ,דמיון למפרשי סירות...
בעקבות הביקור הכנו שבשבות בשני הגנים.
כדאי שתדעו שיש אפשרות לגשת לתחנה בעזרתי (נעול בכמה מפתחות וצריך לתאם אישור
עם גן התעשייה)  -לצייר ,להתבונן על הנוף ,לספר סיפור מתאים .יש בקרבת הקפיטריה גם פסל
שנקרא“ :דון קישוט” -אופנוען מגרוטאות -אפשר ויפה לחבר בינהם.
תהנו! רינה

ההצגה “בצהרי היום” ( במסגרת “סל-תרבות”) שהתקיימה ביום חמישי  12.11בערב בבית הספר ,היתה חוויה חזקה ומצוינת .סיפור חזק ושחקן
אחד מצוין – יפתח קליין -פגעו לכל הצופים ישר בבטן הרכה .התלמידים שהיו נהנו והתרשמו מאד ונראה שהמבוגרים חוו מתוך הביוגרפיה של כל
אחד והאסוציאציות האישיות ,ברבדים נוספים .תודה ענקית לאיריס הבלתי נלאית ,שאחראית כמעט בכל שבוע על חוויה תרבותית שונה בבית הספר...

במסגרת סל תרבות לשנה זו נהנה מהפעילויות הבאות :
שם הפעילות

סוג הפעילות

כיתה

תאריך

שעה

לשחק שירה

מפגש ספרות

ט’-י”ב

3/12/2009

20:00

יואל כהן

מפגש עם סופר

גן-ב’

04/12/2009

10:00/11:00

איני לאה

מפגש עם סופר

ג’-ו’

4/12/2009

11:00 /10:00

מעשה בשלושה אגוזים

הצגה

גן צעיר – ב’

20/12/2009

11:45

אנסמבל מזרח ומערב

מוזיקה

ז’-י”ב

03/01/2010

10:45

סודות הדיבוב

קולנוע

ג’-ז’

16/2/2010

10:00/11:00

פול מור –תזמורת איש אחד

מוזיקה

גן צעיר – ו’

28/5/2010

8:30/9:30

בקשות
•
•

מחפשים מכשיר טלויזיה תקין ,בתרומה.
המעבדה זקוקה למקרר קטן .האם יש למישהו מקרר עובד ,משומש ,שמונח באיזה מחסן ומחכה לגואל?

בקרוב:
שבוע “חגיגה של ספרים” לתלמידי הגנים והיסודי ,בתאריכים. 29/11/2009-4/12/2009 :
שלל פעילויות מיוחדות ,עבודה בקבוצות רב גילאיות ,תחנות פעילות מיוחדות ברחבה ובכיתות ,שעות סיפור ועוד הפתעות!
להתראות -צוות הספריה.

הזמנה:
סדנאת כתיבה יצירתית בתפן -לתלמידים מו’ עד י”ב ,צוות ביה”ס ,הורים ובוגרים.
ביום חמישי בתאריך  3/12/2009בשעה  18:30נקיים סדנאת כתיבה בבית הספר .
בתוכנית :
 – 18:30התכנסות וחלוקה לקבוצות כתיבה
 – 19:30התכנסות  +סיכום
 – 20:00המופע לשחק שירה – שירי אהבה
 הרשמה לסדנאת הכתיבה בספריית בית הספר עד לתאריך  , 28/11/2009אצל איריס הופמן 050-740-0620 -כולם מוזמנים  :תלמידים מכיתה ו’-י”ב ,מורים ואנשי צוות ,הורים ובוגרים – נשמח לראותכם!!!

בני נוער יקרים ויקרות!
האם אי פעם הזדעזעתם מכותרת איומה בחדשות ,אי פעם חשבתם על הבעיה המוסרית של סחר בבני אדם
האם אי פעם נחרדתם לשמוע על ילדים-עבדים בסין ,ולא ידעתם מה לעשות?!
קבוצת נוער אמנסטי נפתחת ממש ליד הבית שלך!
מעכשיו יש מה לעשות!
הפגישה הראשונה תתקיים ב ,16/11יום ב’ ,בשעה  18:00בבית תומר שבכפר ורדים.
אתם מוזמנים להצטרף לרשת פעילים ופעילות מהארץ ומחו”ל ,לעבור סמינרים ,לחקור ,לחוות ולפעול בנושא זכויות אדם.
לפרטים – עמית שילה0547688052 :
להתראות...

צוות העיתון רוצה שתדעו:
העיתון הקרוב בנושא אלכוהול:
בתקופה האחרונה ניתן לראות עלייה בצריכת אלכוהול בקרב בני הנוער ,אפילו שלא אמורה להיות להם גישה למשקאות הללו.
לכן לא מזמן הכנסת פרסמה הוצאת חוק ,שלפיה לשוטרים ולפקחים תהיה הזכות המלאה להחרים משקאות אלכוהוליים מידיהם של בני נוער אשר
ייראו מחזיקים בהם בפומבי.
בעיתון הקרוב ,ננסה לראות ולחקור את התופעה ,ולנסות להבין מה העמדה של הקהילה לגבי העניין.
העיתון הבא יהיה בנושא זכויות אדם.
הדד ליין שלו יהיה ביום ראשון עוד שבוע ,ב ,22.11-מוזמנים לכתוב לנו.
מהן הזכויות שלי כאדם? מה מגיע לי? מה אני יכול לעשות ,מה אני לא יכול לעשות?
העיתון הקרוב בא לציין את יום זכויות האדם ,המתקיים ב 10-לדצמבר ,ולחקור את כל מה שסובב את הנושא.
כולם (תלמידים ,מורים וגם הורים) מוזמנים לכתוב על זכויות האדם ,החיות ,התלמיד ,האזרח או כל מה שייעלה בדעתכם.
חומר ניתן להגיש למערכת העיתון דרך המייל של רינהrinacohen66@walla.com :
תודה רבה!
מערכת העיתון.

כדאי שתכירו:
קורס בחירה“ :לימודי השואה ומשמעותה” ,לכיתות ט’-י”א ,עם יהושע רץ:
“מקס היקר,
אין לנו ברירה אלא להפסיק לכתוב זה לזה לעת עתה .אין לי כל אפשרות להתכתב עכשיו עם יהודי ,כשאני נושא בתפקיד רשמי.
[]...אהבתי אותך תמיד לא בגלל השתייכותך לגזע שלך ,אלא למרותו”.
(מתוך“ :מען לא ידוע”).
“לימודי השואה ומשמעותה” הוא מקצוע בחירה ותיק למדי בתפן הנמשך שנה אחת ומיועד לתלמידי כיתות ט’-י”א .במהלך שנה אחת אנחנו עוסקים
באופן מעמיק בחקר השואה והתהליכים שהובילו אליה ,האידיאולוגיה הנאצית ,הכרת יהדות אירופה ,הדילמות האנושיות שעמדו בפני יהודים במהלך
מלחמת העולם השנייה ,דרכי ההתנגדות וההתמודדות עם הניסיון להשמדת-עם והמשמעויות האנושיות והמוסריות הקשורות לנושא.
במהלך הקורס נדרשים התלמידים לקרוא ספר אוטוביוגרפי שנכתב ע”י ניצול שואה ולהכין עבודה המבוססת על הספר ,זאת בנוסף למשימות חקר
בקבוצות ודרכי למידה מגוונות הכוללות סרטים ,מפגשים עם “אנשי עדות” ועבודה באתרי אינטרנט.
אחת לשנתיים יוצאת קבוצה של בוגרי הקורס למסע בפולין ,שהוא למעשה המשך הלמידה ומיועד עבור מי שעמד בכל חובות הקורס ומעוניין לנסוע
(המימון הינו אישי).
לאחר שנים של עבודה משותפת פורייה מאוד עם מרכז ההדרכה במוזיאון בית לוחמי הגטאות ,אנחנו מתנסים השנה בפרויקט חדש באמצעות “יד
לילד” בבית לוחמי הגטאות .במסגרת זו נעבור השתלמות ולמידה עם מדריכי “יד לילד” והתלמידים יעבדו על פרויקטים אישיים המשלבים את לימודי
השואה עם תחומי היצירה השונים בליווי והדרכה צמודים של “יד לילד” ומורים מקצועיים בבית הספר.
התוצרים יזכו לתצוגה וחשיפה בתערוכה בסוף השנה .הפרוייקט מסובסד ע”י עמותת ידידי המוזיאון הצרפתית.
“לימודי השואה ומשמעותה” הוא קורס בחירה מגוון ומעניין ,ועם זאת תובעני למדי ,מחייב הרבה חשיבה ולימוד ונכונות להשקעה .התלמידים הרבים
הבוחרים בקורס זה מדי שנה ,מראים לנו שיש עניין ורצון בכל שנה מחדש.
יהושע

עד כאן להפעם.
להתראות ב”פרפרים” הבא

