						 אחרי פורים ,לפני פסח .שלג שלא הגיע...
תוך כדי הפקות הבגרות של י"ב – אמנות ותיאטרון
		 וגם חשבנו על גלעד שליט ביחד...
							 כדאי לכם לשים לב ולהתעדכן באתר  -וכדאי מאוד לבוא וליהנות.
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פרפריםברשת
מידעון בית הספר תפן |  | 2010-2011תשע”א | מס‘ 5

פניה לקהילת תפן
אנו ,צוות בית הספר ,מזמינים אתכם/ן להיות שותפים לחיי בית הספר ולהצטרף אלינו בתחומים הבאים:
* עזרה בלימודים  -פרטנית או קבוצתית.
* עזרה חברתית בגילאים השונים דרך :משחקים חברתיים ,משחקי קופסא ,מוסיקה ,אמנות ועוד.
* עזרה בהקראה /כתיבה במבחנים ובבחינות בגרות בכתות י’ -י’ב ,לתלמידים בעלי התאמות לבגרות.
* מתנדבים ומתנדבות יקבלו הדרכה אישית ותחום ההתנדבות יותאם לכישורים ולרצונות של כל אחד.
לפרטים נוספים על ההתנדבות אתם מוזמנים להיכנס לאתר בית הספר - www.tefenschool.org.il :עלינו  -מתנדבים
כתובת לפניה :רונית פוליצר ,רכזת פרט ,טלפון ,054 5886281054 :מיילronitp11@gmail.com :
וירה רוט ,רכזת מתנדבים ,טלפון ,052 5447466 :מיילviera45@walla.co.il :

משולחן המנהלת
שלום להורים לתלמידים ולבוגרים,
האביב פרץ במלוא עוזו ,יופי שכזה...
בבית הספר החל ה”ספרינט” האופייני לחלק האחרון של השנה .הכתות הגבוהות באינטנסיביות של מבחנים ופרויקטים של סיום (הפקות תאטרון,
תערוכות אמנות ,הגשת פרויקטים במכטרוניקה ,ביולוגיה ועוד) וגם אצל הצעירים רבים התוצרים והפרויקטים המיוחדים.
תוך כדי כך ,אנחנו מתחדשים ומאווררים כל מיני מסגרות עבודה ,על אחת מהן אספר כאן.

צוותי תגובה
בשנים האחרונות נוכחנו ש”וועדות יחסים” לא תיפקדו היטב בכתות העל -יסודי וחיפשנו דרך להמשיך את התהליך התפניסטי בדרך שתתאים
לתלמידים הבוגרים .מנסיון למדנו שוועדות יחסים אשר מוקמות לצורך הטיולים עובדות טוב מאד ,מתנדבים שמוכנים לקחת בהן חלק מגויסים בקלות
וכשצריך ,יש ברור קצר יחסית ותגובה מתאימה ,עליה מחליטים יחד .החלטנו להתאים את המתכונת הזאת לחיי היום יום ולאחרונה הקמנו “צוותי תגובה”
המיועדים בעיקר לעל יסודי ,מורכבים מאנשי צוות שונים ומגוייסים אליהם תלמידים.
אותרו “שעות חלון” משותפות לאנשי צוות והם נקראים לטפל בענין לפי צורך .תלונה יכולה לבוא מאיש צוות ,מתלמיד או מכל חבר בקהילה ,על כל אחד
 גם על איש צוות וגם על תלמיד .הבירור קצר יותר ,אינו נכנס לעומקי מערכות יחסים כמו במתכונת וועדות היחסים.ההורים יעודכנו אם ילדם יוזמן לצוות תגובה בשל ארוע כלשהו ,ולאחר מכן בדבר התגובה עליה הוחלט.
צוותי תגובה פעלו לאחרונה בכמה מקרים ,למשל :תלמיד כתה י”ב נכנס לחדר מורים והכין לעצמו כוס קפה (שנקנה בכספי המורים ואמור לשרת
אותם) ,אך כשנשאל על כך שיקר וענה שהוא מכין למורה שביקש ממנו .התלמיד זומן לצוות תגובה ,הודה במעשהו ,הובהרה לו חומרת המעשה והשקר
וחויב להביא צנצנת קפה לחדר מורים .הוריו שותפו כמובן בבעיה שאנו רואים הן בעצם המעשה והן בשקר.
במקרה אחר מספר תלמידים גנבו קופונים  -שווי כסף ,בבזאר שארגנה כתת התקשורת לקראת פורים .במקרה זה נערך ברור עם כל אחד מהילדים
שהשתתפו במעשה ,והם יחויבו למס’ דברים  -החזר כספי פי  3ממה שלקחו (חוק פרלמנט הנוגע לגנבות)“ ,תיקון” כלשהו מול כתת התקשורת ,ופעולה
חינוכית נוספת במסגרת הכתה.
מהדוגמאות נראה שהפוגע פגע “רק” באמון או במרקם היחסים ,אך מובן שגם זו פגיעה שחשוב להתייחס אליה.
הילדים יושבים בברור עם אנשי צוות שאינם בהכרח מוריהם הרגילים ,הדברים נעשים כמובן בשקט ובצורה מכובדת .יש בכך הגברה וחיזוק הנוכחות
המבוגרת בבית הספר ,מסר של כבוד לנפגע ויחס הוגן אך אסרטיבי כלפי הפוגע .נוכחות המבוגרים בבית הספר מורגשת במישורים רבים וכל אנשי
הצוות נחשבים מבחינתנו מחנכים ,דרך צוותי התגובה אנו מגבירים מסר זה.
אני מבקשת להודות לכל אנשי הצוות העסוקים שמוצאים זמן לעבודה חשובה נוספת זו.
נדווח מפעם לפעם על עבודת צוותי התגובה לכלל ההורים.
תודה להורים המסורים שהתנדבו לשישיפוצים ולכל ההורים שמגיעים לכל בקשה ועוזרים בכתות .האוירה של שיתוף ההורים והיעזרות המחנכות בהורי
כתתם מורגשת ,חיובית ונעימה מאד לכולנו.
אביב שמח ,תהנו מפרפרים הפורימי והגדוש
להתראות ,תמר

אז מה היה לנו:
שישיפוצים

 הורים מתנדבים לעבודות שיפוץ בביה”ס:כותבת עינת ברק  -אם מארגנת:
יום שישי בצהריים ,זנחנו את עבודות הבית ונטשנו את הבישולים לשבת.
רעננו ארגזי כלים ,השחזנו מברגות ,שלפנו מברשות צבע ,עלינו על מדי ב’
והתייצבנו מול משרדו של שמעון האחד והיחיד .שמעון באסרטיביות רבה
שלח כל אחד מהכוחות אל המשימות :החלפת מנורות ,תיקון תיקרות,
שיפוץ שולחנות וכיסאות ,תיקוני צבע ועוד .חבורת ההורים המופלאה
שהגיעה עבדה במרץ וחדווה .הילדים שהיו בסביבה תרמו גם הם את חלקם
והצטרפו לעבודות .אני ארשה לעצמי למסור בשם ההורים שתרמו את
חלקם לשישיפוצים (אם בעבודה ואם בתרומה נדיבה של ציוד וחומרים)
שדיי נהנינו ונראה שעמדנו בכבוד במשימות .מה אתה אומר שמעון?    
תודה לכל מי שלקח חלק הורים ילדים וחברי צוות בית-ספר .עינת.

במסגרת סל תרבות זכו תלמידי היסודי למופע המקסים:

מסכ/חיות

מספרת מיכל ,מחנכת ה’:
ביום שישי לפני כשבועיים ,חווינו חויה מהנה ומרגשת.
לביה”ס הגיעה הגב’ יהודית גרינשפן – יוצרת הבובות והתחפושות ,המוכרות שבהן הן הדמויות של שבי ואוזה מ”פרפר נחמד”  ...אליה הצטרף הרקדן
והכוראוגרף דוד דביר  שהציג במחול את מגוון תחפושות בע”ח של  יהודית בשילוב מוסיקה וברקע יהודית שהתייחסה לבעלי החיים עצמם ולמלאכת
הכנת המסכה בפרט....
הילדים נהנו מבוקר תרבות ..מעניין ,ועשיר במוסיקה קלאסית ומחול איכותי.
הנה ,תראוhttp://www.youtube.com/watch?v=Wj0QNu8o95k :

טיול כתה ב’ לנחל צלמון

כותבת רוית המחנכת:
היה לנו טיול מ ד ה י ם.....
השמש זרחה ,הפרחים התחילו לפרוח והילדים היו מקסימים ולמדו כל כך הרבה מצפריר המופלא שלנו .פגשנו עטלף שצפריר החזיק ביד והראה
לילדים וסיפר עליו לפרטי פרטים .הילדים רחצו במי הנחל  ,בנו סכר ,השתוללו ואז צפריר הפתיע אותם עם סרטן גדול וסיפר להם עליו ולבסוף שמענו
סיפור על הכלנית היפהפייה .חגגנו גם לנועה יום הולדת ,צפריר עשה לה זר מעלים ושרנו לה והתכבדנו בעוגה טעימה שהביאה נועה.
לצפיה בכל התמונות ליחצו כאן.

יום בריאות 2011

פיילוט ביסודי ,לאחר הצלחה מסחררת של היום לעל-יסודי.
מספרת איריס המורה לחינוך גופני:
כיתות ה’-ו’ קיבלו הרצאה מדיאטנית בנושא תזונה בגיל ההתבגרות.
לאחריה הדרכה משיננית  ,כיתה ה’ היתה בסדנא עם הגר למסע עם לוויתן ,וכיתה ו’ קיבלה סדנא עם משה שוורץ בנושא רייקי והילינג.
כיתות ג’-ד’ קיבלו הרצאה מפיזיוטרפיסטית.
צוות ספורט הובילו הפנינג ספורט טבלאי וכולם סיימו בהולה הופ עם מיכל אייזן.
להתראות איריס

פאנל תעסוקה לכיתת סימה:

מידי יום שלישי ,במשך  4שעות ,מתקיים שיעור תעסוקה ובו התלמידים נחשפים לנושא התעסוקה ,האפשרויות העומדות בפניהם ,אלו מיומנויות נדרשות
לתפקיד מסוים ,אלו זכויות מגיעות להם בתור עובדים וכ’.
כל תלמיד לומד על היכולות והקשיים העומדים בפניו ומכאן לומד איזה תפקידים יכולים להתאים לו ואיזה לא.
התלמידים בשיעור מתחלקים ל 2-קבוצות .קבוצה אחת הינה קבוצת טרום-תעסוקה ובה לומדים תלמידים שעדין לא עובדים בפועל .במהלך שיעורים
אלו נחשפים לחלק התיאורטי של התחום החלק מתייחס לסיבות שבגינן אנשים עובדים ,ערך העבודה ,סוגי עבודות ,בחירת עבודה ,התאמת עבודה,
בעלי תפקידים במקום העבודה ,חובות וזכויות של העובד ,תלוש משכורת ועוד נושאים שונים ומגוונים.
הקבוצה השנייה הינה קבוצה שכבר מתנסים בעבודה מחוץ לביה”ס כמו בגן ילדים ,בעירייה ,בבית הגלגלים וכ’.
התלמידים מקבלים משימות מהמעסיקים וממלאים יומן תעסוקה שבו כותבים על הנעשה באותו יום עבודה על הקשיים ועל ההתמודדות עם אותם
קשיים ,על הרגשות שעולים וכו’.

ביום שישי ה 11.2 -התקיים בכיתת ה -סי.פי פאנל תעסוקה שבו השתתפו התלמידים הלומדים תעסוקה בכיתה ,צעירים שכבר משולבים בעבודה
בתפקידים שונים ,הורים ,צוות הכיתה ,מנהלת בית הספר ונציגות מ”אלוין” – חברה שעוסקת בשלוב של בעלי צרכים מיוחדים בעבודה.
הפאנל התקיים במתכונת של שאלות שהפנו תלמידי הטרום תעסוקה אל התלמידים שכבר משולבים בעבודה.
בין השאלות שעלו “איך אתה מרגיש במקום העבודה”?
“אם הייתה יכול ,מה הייתה משנה במקום העבודה שלך”?
“האם אתה מרגיש שמקום העבודה שלך תואם את היכולות שלך”?
השיחה התפתחה לדיון מעמיק ומרגש בנושא שילוב של בעלי צרכים מיוחדים בעבודה בחוץ.
המשתתפים שכבר עובדים תיארו את מקום העבודה שלהם ,את התפקיד ,את החוויות שעוברות עליהם בתור נכים ,את הקשיים שבהם נתקלים ואת
דרך ההתמודדות עם אותם קשיים.
כמו כן המשתתפים דיברו על רצונות ורגשות שעולים בקרבם בנוגע לעבודה.
אבי – “נהניתי מאוד מהשיחה עם אנשים שכבר מתנסים בעבודה  .כך הייתה לי אפשרות ללמוד על השתלבות של נכים בעבודה בחוץ .איך מקבלים
אותם באיזה תפקידים אני יכול להשתלב.
מטריד אותי שיש אנשים מוגבלים שמחשיבים את עצמם שונים מאנשים “רגילים” ולכן פוחדים מהם .אני חושב שכולנו שווים ואי אפשר לעשות את
ההפרדה של “הם” ו”אנחנו”.
הפאנל איפשר לי לדבר עם אנשים נכים אחרים בנוגע לתחושות אלה ולשמוע גם מה הם חושבים בנדון”.
מירין – “בתחילת היום הייתי לחוצה מאוד התרגשתי כי אף פעם לא הייתה לי הזדמנות לשתף אנשים חיצוניים בדברים שעוברים עלי בעבודה .אבל
ברגע שהתחילה השיחה ועניתי על שאלות ההתרגשות והמתח עברו והתחלתי ליהנות והתשובות זרמו ביתר קלות.
אני עובדת בגן הילדים ונתקלת בכל מיני קשיים .השיחה נתנה לי אפשרות לשמוע על קשייהם של אחרים ועל דרך ההתמודדות שלהם עם אותם קשיים
ועל הפתרונות שהם מוצאים”.
דשה  -בהתחלה הייתי לחוצה כי פחדתי שישאלו אותי שאלות ואני לא אדע איך לענות .אבל במהלך היום השתחררתי והיה לי קל יותר לדבר .היה
מעניין לשמוע תשובות אחרות של אנשים ולשמוע איך הם מתמודדים עם קשיים.
בסיום הפאנל יצאתי עם בטחון בעצמי ובהתקדמות שלי בעבודה אבל מצד שני עלו בי קצת חששות לגבי העתיד .אני חושבת שיקרו מצבים של קושי
שאני לא אדע איך להתמודד איתם”.
בתאל – “הייתי בלחץ כבר יום לפני הפאנל כי פחדתי שלא יגיעו הרבה מהמוזמנים .בסוף כולם באו והיה מדהים .הטרום תעסוקה שאלו אותנו שאלות
והרגשתי כייף וגאווה שאני כבר עובדת ויכולה לתרום להם מהניסיון שלי.
הרגשתי בוגרת ושעברתי תהליך ארוך שהם עוד צריכים לעבור.
יצאתי עם יותר בטחון להעיז ולשאול יותר שאלות במקום העבודה ולהגיד יותר את דעתי”.
כתבו את הכתבה בוגרי “כיתת סימה”.

מסיבת פיג’מות בביה”ס לילדי כתה א’

מספרת טלי בן אשר מועד ההורים שארגן את האירוע:
ועד ההורים של כיתה א’ אירגן ערב פיזמות .הילדים הגיעו עם שקי שינה משעה  17:00ועד . 19:00
בפעילות :משחק החבילה וחפשו את המטמון ,צפו בסרט קופיפו ,אוכל וקינוחים ,וכמובן אי אפשר סרט ללא פופקורן....
החוויה הייתה נפלאה והנאה גדולה.

טיול כתה ז’
[

טיול כתה א’ לגיתה:

שבוע המגדר בחטיבת הביניים:

היפה והחנון

החנונית והיפה
כתות ח’ – סמינר בדואים בדרום:

רחלי מספרת קצת על הסמינר:
במסגרת לימוד המקצוע של”ח וידיעת הארץ אנו מייחדים את שנת הלימודים הנוכחית ללמידת הנושא“ :מפגש תרבויות בארץ ישראל” .בתחילת השנה
למדנו מהי תרבות ,מאפייניה והכרנו תרבויות מיעוטים בארצנו :דרוזים ,נוצרים ומוסלמים .סמינר בדואים בנגב מהווה את שיאה של הפעילות .במהלך
יומיים ביקרנו בבתי ספר ב”שגב שלום” יישוב בדואי מתקדם ומוכר ,נפגשנו עם ש”ש מ”גרעין במדבר” המתנדבים בבתי הספר ,שמענו סיפורים אותנטיים
על הבדואים בעבר וכיום ולמדנו על אורחות חייהם ומנהגיהם .התארחנו ולנו באוהל בדואי אצל משפחה מסורתית בפזורה וראינו פאן אחר של קיום
במדבר המאתגר .טיילנו בסביבה הקרובה בנחל חווארים ,עין עבדת ובקבר דוד ופולה בן גוריון הסמוך למדרשת שדה בוקר.

תערוכת האמנות של י”ב:

 15תלמידים מציגים עבודות בצילום ,וידאו-ארט ,פיסול ,ציור ,גרפיקה ממוחשבת ועיצוב.
תערוכה מגוונת ,מרגשת ,חושפנית ומקסימה.
מוצגת בצורה מקצועית במבנה הצהוב של זנג באיזור התעשיה עד מוצ”ש .2.4 -כדאי להגיע לראות.
תלמידי ביה”ס מכתה ה’ -י”א מגיעים לסיור בתערוכה במהלך יום הלימודים.

בי”ס תפן עוצר את פעילותו

להזדהות עם גלעד שליט:

שלל אירועי פורים:
בזאר פורים ביוזמת כתת התקשורת:
בזאר פורים התקיים בתפן בפעם הראשונה ביוזמת כיתת תקשורת בשיתוף נציגות נבחרות מכיתת י”א נדב .הבזאר פתח את אירועי פורים בבית הספר
והציע לקהל הרחב שכלל את החטיבה הצעירה ,החטיבה העליונה וצוות המורים ,שלל בגדים יד שניה (וחלק יד ראשונה) ,תחפושות ואביזרים.
הבזאר התאפשר בעזרת שיתוף הפעולה של כל ההורים והילדים שעזרו ותרמו בגדים לבאזר.
האוירה היתה שמחה ונעימה והתלמידים והמורים קנו והתחדשו ,אכלו ונהנו.
כיתת תקשורת פתחה דוכן ומכרה בהצלחה גדולה :פופקורן ,מיץ ,עוגות ועוגיות שהכינו התלמידים .הבאזר היה עבור כיתת התקשורת התחלה של
פרויקט תעסוקה של מכירת עוגיות שיתחיל אחרי פסח שבו אנחנו נמכור עוגיות ועוגות כל יום חמישי שיקרא.cookieschool :

שבוע הכנה לפורים :כן כל יום פורים!
*

כדי לצפות בכל האלבומים (תמונות מדהימות!!) ליחצו כאן

מסיבת פורים בית ספרית:

פרסומים
כלי זכוכית שימושיים מצופים בפימו בצבעוניות משובבת

לקראת הפסח קולקציה עשירה ומגוונת של כלים שכיף להשתמש בהם
להגשה ולנוי וכן מתנות קטנות של תשומת לב.
מוזמנים לבקר!
אתרwww.flickr.com/photos/orlyrab :
טלפון ומייל054-7288210:
raly@netvision.net.il

שיעורי

יוגה

*

שיעורי
בוקר
וערב

*

האימון ב"ויג'ננה“ יוגה משלב תנועה,

עידית שלו  -בוגרת קורס מורים בכירים

נשימה והרפיה מתוך התבוננות

ליוגה של מכללת וינגייט בהדרכתה של

והקשבה לגוף .התרגול תורם לחיזוק
המפרקים והשרירים ,גמישות הגוף,
שיפור היציבה ,שיפור יכולת הריכוז
והמיקוד,

והשקטת

התודעה.

שיעור נסיון חינם

אורית סן-גופטה ,ועברה השתלמויות שונות
למורי יוגה .עוסקת בהוראת היוגה מזה
כעשר שנים ,ומתמחה ביוגה למבוגרים
וביוגה לנשים בהריון.

לפרטים והרשמה  -עידית

052-3725365
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