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פרפריםברשת

ת ל ה נ מ ה ן  ח ל ו ש מ

אביב 

"בא האביב, שמש חביב, יפיץ אור וחום

משחקים אנו, משחקים כולנו, בסוסים כל היום

סוסים נאים רצים באים כל עוד בם נשמה

מושכות קח ברגל הך תרעד האדמה..."

שיר ילדות. מכירים?

זה שיר ישן מאד, אך הדברים נראים בדיוק כך גם כיום. 

העננים מתפזרים לרגע, טיפה יותר חם, והדשא מתמלא בקולות צהלה. ילדים דוהרים. הקטנטנים דוהרים במרחבים שלהם, הגדולים רובצים 

על הדשא- סוסים בוגרים, שבעי שנים...

עם האביב תקופת פריחה והבשלה גם בבית ספר- תקופת פרויקטים, מבחנים, בחינות בגרות, הפקות , תערוכות ומה לא.

תקופת פריחה והבשלה גם במה שלעיתים נסתר מן העין -  בביטחון העצמי שמתחזק, בפריצה עם כישרונות חדשים, בצמיחה הפיסית, 

בהעלאת קשיים על פני השטח ונכונות לקבלת עזרה ועוד ועוד.

הבעיה היא שכמו האביב בארצנו, כך גם בבית הספר- זהו שלב כל כך קצר ומהיר. ומיד אחריו, סיומים, קיץ וחוזר חלילה.

נדמה לי לעיתים שדווקא את הפרק הזה הייתי רוצה להאריך מעט, לשבוע עוד מעט מן הזרימה של אמצע השנה ולא למהר כל כך לעבר 

הסיום, הפרדות וההכנות לשנה הבאה.

אנחנו מנסים להפיק מן הזמן הזה את הטוב, להנות ממנו, לשבוע ולרוות נחת מן הצבעוניות, לצאת לטייל עד כמה שניתן, להודות על הגשמים 

שהיו ולהתכונן לקציר ולקטיף.

פסח שמח לכולם, חופשה נעימה ובטוחה.

מקווה שנשוב כולנו עם כוחות טובים לחלק האחרון של השנה.

בברכה

שלכם- תמר

! ה ז כ ר  ב ד ש  י  - ס " ה י ב ב ם  י ב ד נ ת מ

חשוב לי לספר לכם על המתנדבים שלנו השנה - כ-10אנשים, בגילאים שונים, בעלי עבר תעסוקתי מגוון, המגיעים לביה"ס ליום או יותר, לעזור, 

ללוות ולתמוך בתלמידים.

העזרה הזו נחוצה, מקדמת, נותנת למורים הנעזרים בה, מענה טוב יותר לתלמידיהם.

האנשים הנפלאים הללו, הינם מרחבי האזור, בעיקר פנסיונרים, הרואים בעשייה כזו זכות ותרומה לקהילה.

אנו – צוות ביה"ס והתלמידים - מודים ומעריכים. 
אנו מזמינים : הורים, סבים, אחרים - המעוניינים להצטרף למעגל המתנדבים ליצור קשר עם רינה: 0522488486 לתיאום.

האפשרויות רבות ולכל פונה תותאם פעילות באופן אישי, בתחום, גיל, היקף נוחים לו.

יש צורך רב במתנדבים לעזרה בזמני מבחנים לתלמידים בעלי הקלות - הקראת שאלון, וכד'. 

ניתן להגיע על פי קריאה וזמינות ללא מחויבות שבועית קבועה.

נשמח לשמוע מכם!

רינה

: ה מ ו ר ת ל ה  ש ק ב

4 טוסיקים קטנים זקוקים לחיתולים ומגבונים.

לאלי שקד - בוגר ביה"ס תפן - יליד מושב צוריאל נולדו במזל טוב שלישיית בנים, אחים לבנו הבכור בן 11 חודש. מי שמעוניין לעזור למשפחה 

הצעירה מתבקש לתרום שקית חיתולים )משלב 2 ומעלה( או מגבונים. ניתן גם לתרום כסף לטובת קניית חיתולים מרוכזת. את הכסף ניתן 

להביא לליסיה במזכירות בית הספר. חיתולים ומגבונים יש לשים בארגז ברחבה ליד האקווריום או בכיתה ה'.

תודה מקרב לב.  טלפון לבירורים:  נילי אלדר – 052-3772907  /  דורית מזרחי – 054-6530066

ם י כ ר ד ב ת  ו ר י ה ז

לקראת החופשה - מזכירה לנו הלה רכזת הזה"ב בביה"ס:

הורים יקרים, אנו קרבים לחופשת הפסח המלווה בשעות נוספות של אור ותחושת שחרור. ילדינו יוצאים החוצה שעות רבות יותר לבילוי, 

משחק, ורכיבה. נחזור ונזכיר כמה דברים חשובים בנוגע לבטיחות הילדים:

רכיבה:

כל כלי רכיבה דורש קסדה! אופניים, קורקינט, "רולרים'' הם כלי רכיבה.

רוכבים על אופניים בצדי הכביש, נגד כיוון התנועה. לא על מדרכות- שם עלולים להיפגע הולכי הרג למן הרוכבים.

מומלץ לצייד את האופניים עם פנס קדמי, ולהדביק מחזיר-אור מאחור.

בהליכה רגלית יש לזכור כללי הליכה בטוחה:

הולכים על המדרכה,אם אין מדרכה– בצדי הכביש על השוליים, כנגד כיוון התנועה.

ילדים עד גיל 9 לא חוצים כביש לבד. 

עדיין אין להם את הכישורים הפיסיולוגיים על מנת לחצות באופן בטוח. לכן נלווה אותם בדרכם. 

גם אח גדול יכול להיות מלווה.

חיזרו עם הילדים על כללי חציית כבישים:

✓ חוצים במקום בטוח שבו רואים היטב את הכביש לאורכו.

✓ עוצרים לפני שפת המדרכה- כצעד אחד. מסתכלים לכל הכיוונים לראות אם מגיע רכב.

✓ מקשיבים לקולות התנועה- לפעמים נשמע רכב לפני שנראה אותו.

✓ חוצים בהליכה מהירה ובקו ישר. ממשיכים להיות ערניים בזמן החצייה.

הורים יקרים, שימרו על ילדיכם בכך שתלמדו אותם לקחת אחריות ולהיות ערניים לסביבתם. קחו גם אתם אחריות ודאגו לכך שאתם יודעים 

היכן הם נמצאים וכיצד הם נעים בדרכים. הנחייה והדרכה - היא התפקיד שלנו ההורים.

מאחלת לכולנו חג שמח ובטוח.

הילה בן ישראל, רכזת זהירות בדרכים.

: ו נ ל ה  י ה ה  מ ז  א

: ' ב ה  ת כ ב ה  א מ ה ם  ו י

מספרת סימה המחנכת:

חגגנו את יום המאה: הילדים זכו להכיר את 'גברת 

המאה' שהתראיינה וסיפרה לכולם על התרגשותה 

ביום הולדתה )תודות לרינה נוימן ולאור הסייעת על 

שיתוף הפעולה!(

לאחר מכן הילדים חולקו לצוותים ועבדו יחד 

בפעילויות מגוונות: הכנת כתר המאה מאורנמנט 

שיש בו 100 מדבקות, בניית מגדל המאה ממאה 

כוסות, הכנת ציור המאה מצורות גיאומטריות 

שונות בעלות ערך של 100 נקודות, ותחנת 

אומדן, שבה מדדו הילדים מדידות שונות ב-100 

סנטימטרים, 100 צעדים ועוד.

לאחר סיום הפעילות בתחנות הכנו את הכתה 

לחנות ולמזנון. כל ילד קיבל ארנק ובו 100 שקלים 

וערך קניות בחנות )של צעצועים והפתעות(

וכן של כיבודים שונים )עוגות, מרשמלו, בייגלה, 

שתיה ועוד(. הילדים היו מאושרים ונהנו מאד.

. ה ר י מ א  , י ל ט  , ת י נ ר ו א  , ר ו מ י ל  , ן מ י ו נ ה  נ י ר  , י ו נ ת  נ י ר  : ה ז ם  ו י ך  ל ה מ ב ע   י י ס ל ו  א ב ש ת  ו ה מ א ל ת  י ק נ ע ה  ד ו ת

ם י ל ש ו ר י ל  ' ה ה  ת כ ל  ו י ט

בהדרכת אמית: וכמה מילים מדינה שליוותה:

מחמם את הלב היה להיות עם ילדי כיתה ה' בטיול לירושלים.

ילדים שקמו מוקדם מאוד בבוקר כדי לזוז מתפן כבר בשש וחצי - כל הכבוד!

נסענו דרך כביש הבקעה שפרחה בירוק של חורף ואחרי העצירה ביקשו הילדים לשיר ו..שרו! מי שלא שמע את ילדי תפן שרים את שירו של 

השר, על מונטיפיורי... לא שמע שירה מימיו. אין דברים כאלה! אצלנו יש!!!

הפעילות במוזיאון היתה מעניינת, הילדים חקרו את התצוגה בקבוצות קטנות וקינחנו בהמחזות עם סיפור מקשר של אמית.

משם, בסמטאות הרובע היהודי לרחבת הכותל ולבקשות האישיות בפתק ובלב. היה קר. קר מאוד ועם זאת גם היתה תחושה של התרגשות 

באויר. צעדנו לעבר משכנות שאננים וראינו את הכרכרה המשוחזרת, נהנינו מתה חם ועוגות מתוקות וחזרנו במצב רוח לצפון הנפלא שלנו.

באוטובוס הספקנו לשחק 'כל האמת' ו...הילדים יודעים!!!

היה כייף להיות עם הילדים הנפלאים, דפנה המדהימה, ההורים המלווים ואמית שניצחה בחן על כל הטיול והמקהלה!

תודה, דינה.

: ה ק י ס ו מ ת  מ ג מ י  ד י מ ל ת ל ן  מ א ת  ת כ

כתבה מפרגנת ב'הארץ': )כדי לראות את הכתבה יש לפתוח את הקובץ בתוכנת  acrobat reader וללחוץ על הקישור הכחול(

http://www.haaretz.co.il/gallery/classic/1.1661703

! ! ן פ ת ב ן  ב ש י  מ ו ל ש

הופעה מרגשת של שלומי שבן בביה"ס במסגרת סל תרבות, שנפתחה לקהל הרחב:

http://www.youtube.com/watch?v=3aCatccFSEA

פסח, חופשה, אביב מסביב...

תהליך הקבלה לביה"ס בעיצומו. 

"פסטיתפן" – ה-אירוע הקהילתי של ביה"ס, בהפקת 

תלמידי י"ב וצוות מהורי ביה"ס - יום ששי- 25.5

שימו לב לפרסומים!! תרומות ל"יד שניה", דוכנים וכד'.
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' ד ה  ת כ ל  ש י  ת נ ש ה ל  ו י ט ה

מספרת אמית :

טיול שנתי של כתה ד' לאיזור הכנרת. 

כיתה ד' יצאה ביום אביבי משגע לטיול השנתי לאיזור הכנרת. קדמו לטיול ימי לימוד, כך שהילדים יכלו להפתיע את ההורים ונהג האוטובוס 

בשירי כנרת ובבקיאות בחידונים. ירדנו את הארבל, מצאנו מגילה במצודת הארבל ממרד הקנאים נגד הורדוס, שכשכנו במעין של באר איוב ליד 

טבחה ומשם חברנו לחלוצי העליה השניה: "פגשנו" אותם באו-ג'וני, הלא היא דגניה- אם הקבוצות והקיבוצים, ראינו את חוות כינרת ואת קבר 

רחל המשוררת ושרנו משיריה, וגם זכינו לראות טקס הטבלה של הצליינים הנוצרים בירדן ליד קבוצת כנרת.

את היום העמוס ורב החוויות סיימנו 

בחורשת האיקליפטוס של נעמי 

שמר עם ארוחת ערב שארגנו 

ההורים. זו הזדמנות לומר תודה 

לכל המלווים שלנו וכל הכבוד 

לילדים שעמדו בכל המשימות 

באופן יוצא מן הכלל.

לסיכום הטיול - שיחקנו בכיתה 

במשך יום לימודים שלם את 

משחק הטיול הגדול וגם כאן היתה 

השתתפות מקסימה ושיתוף פעולה 

של כל הקבוצות.

אמית

ב " י  -  ' ט ת  ו ת י כ  : י ת נ ש ה ל  ו י ט ה

ה מ ג מ ה י  ד י מ ל ת ל ת  ו נ מ א ם  ו י

יום אמנות לתלמידי מגמת האמנות י'-י"ב בתל אביב: מספרת רינה:

כמדי שנה יוצאים תלמידי האמנות ליום סיור במוזיאונים מרכזיים - ת"א או ירושלים, גלריות ועוד.

השנה היינו בתל-אביב - האגף החדש במוזיאון הרשים אותנו מאוד, סיור גרפיטי ברחובות דרום תל אביב, בהדרכת דניאל מקבוצת "יוצאים 

מהקופסא" )אמנים צעירים ברחבי הארץ( - הפתיע וחידש, ביקרנו ב-3 גלריות שבחרו התלמידים מראש, הסתובבנו בנחלת בנימין וחזרנו 

עייפים ומלאי חוויות הביתה. 

ם י ר ו פ







: ם י ג ו ל א י ד  - א " י ן  ו ר ט א י ת 

? ו נ י נ פ ל ה  מ ו

תערוכת אמנות י"ב בבית הצהוב בתפן. פתיחה- 19.4 יום ה' 19:30. כולם מוזמנים!

 http://www.youtube.com/watch?v=__-UAyHWuMk   -  ליחצו על הקישור כדי לראות את סרטון הפרומו



: ' ב י – ' ז  , ב " ע ש ת י  ד ו ס י - ל ע ל ט  ר ו פ ס ם  ו י

מסכם איתי:

בתאריך 18/3/2012 התקיים יום ספורט לחטיבת הביניים והתיכון, יום ספורט זה מהווה סיכום של נושא האתלטיקה הקלה מתחילת השנה.

יום הספורט הכיל בתוכו: פעילויות אישיות, פעילויות קבוצתיות ופעילויות כיתתיות, בכבוד גדול האחד כלפי השני והאחת כלפי השנייה ועידוד 

כנשברו שיאים... ונשברו! ו התחרויות התקיימו באווירה מדהימה, כייפית, ספורטיבית, תומכת ומעודדת.

קפיצה לגובה – רועי נחמיאס )יא'( 167 ס"מ שיפור של 2 ס"מ לשיא הקודם

קפיצה למרחק – אייל דויטשר )י'( 554 ס"מ שיפור של 14 ס"מ לשיא הקודם

ריצת 1500 מ' – יאן קירנסקי )יב'( 4:35 דק' שיפור של 12 שניות לשיא הקודם.

עוד נשברו שיאים לשכבות שאותם ניתן לראות בלוח הספורט.

התלמידים התחרו במסגרות תלת שכבתיות, כלומר תלמידי ז', ח' וט' התחרו ביניהם וכנ"ל י', י"א וי"ב.

היום החל בתזכורת קצרה על מה שיקרה, מיד לאחר מכן התקיימה תחרות שליחים )750 * 4( בין הכיתות כשאת כל כיתה ייצגו בכבוד רב שני 

בנים ושתי בנות.

שליחים חטיבת ביניים

מקום שלישי - כתה ח' זהבה  /  מקום שני - כתה ט' איתי  /  מקום ראשון - כתה ט' עמיקם

שליחים תיכון

מקום שלישי - כתה יב' צפריר  /  מקום שני - כתה י' אתי  /  מקום ראשון - כתה י' מיכל

לאחר תחרות השליחים, התפזרו התלמידים למוקדי תחרויות האתלטיקה הקלה: 80 מ' )בנות ז' – י"ב  ובני חטיבת הביניים( / 100 מ' )בני 

התיכון(, קפיצה למרחק, קפיצה לגובה וריצת 1500 מ'.

בתום תחרויות האתלטיקה הקלה התקיימה תחרות משיכת חבל בין השכבות כשכל שכבה מיוצגת ע"י חמישה בנים וחמש בנות,

להלן התוצאות:

תוצאות חטיבת ביניים

מקום שלישי - שכבה ז'  /  מקום שני - שכבה ח'  /  מקום ראשון - שכבה ט'

תוצאות תיכון

מקום שלישי - שכבה י'  /  מקום שני - שכבה יב  /  מקום ראשון - שכבה יא'

בסוף היום התקיים טקס חלוקת תעודות ומדליות לזוכים וכן הוענקו חולצות ל"מלך" ו"מלכת" האתלטיקה הקלה מכל חטיבה אשר התבססה 

על התוצאות שהשיגו סך כל התלמידים בשיעורי החינוך הגופני.

"מלך האתלטיקה הקלה בחטיבת הביניים" – שי רימון  "מלכת האתלטיקה הקלה בחטיבת הביניים" – יעל פליישר

"מלך האתלטיקה הקלה בתיכון" – יונתן עמר  "מלכת האתלטיקה הקלה בתיכון" – בר גור לביא

אנו גאים בתלמידינו, איריס ואיתי



תיקון טעות: הקרדיט לרעיון ולסלוגן של לוגו בי"ס תפן מגיע לאיילת שדות ולא כפי שנכתב בגליון הקודם. 

http://www.tefenschool.org.il

ב " י  - ח  ס פ ר  ד ס

משהו לפסח - טקסט מקסים של נדב שהקריא לי"בניקים בסדר פסח שהוא וצפריר ערכו והפתיעו את החבר'ה ביום שני בבקר.



מבגרות לחירות
ויהי בימים ההם, חלפו החורף והקור וילבלב האביב ויתגלה מלך חדש בבית ספרנו, אלוהי הבגרות שמו, אשר לא ידע את רוח תפן, ויאמר   

אל צוות המורים: הנה עם התלמידים רב ועצום מאיתנו, הבה נתחכמה לו פן ירבה ופן יפרוץ, יבריז מן השיעורים, יתגודד להנאתו על הדשאים, 

בחורים ובתולות בכפיפה אחת, יתחממו בשמש האביבית, יסניפו את ריח הפריחה ועוד כמה ריחות אחרים, ישוחחו זה עם זו בדברים בטלים,

יעשו מעשי עלם בעלמה ואת תורתנו ישליכו ככלי אין חפץ בו ויהיו, רחמנא ליצלן, אנשים שמחים וחופשיים.   

ויתחזקו המורים ויתאמצו במאד מאד למנוע מן התלמידים את אסון החירות והחופש. וישימו עליהם את לוח הבחינות וימררו את חייהם   

־בעבודות להגשה, ובבחנים, ובמבחנים, ובימים מרוכזים, ובשיעורי בית, וברסיטלים, ובהפקות, ובתערוכות, ובבחינות מתכונת, ובעוד בחינות מתכו

נת ובבחינות בגרות מועד א' ובבחינות בגרות מועד ב'. ויעבדו התלמידים את מוריהם בחומר אינסופי ובמבחנים ותהי עבודתם עבודת פרך ותעלה 

שוועתם וזעקתם השמיימה.

ויהי בימים הרבים הללו ויאנחו התלמידים מן העבודה הקשה וישמע אלוהים את נאקתם, ויזכור אלוהים את בריתו עם יב' צפריר ו יב' נדב   

וירא אלוהים את סבלם ואת ענותם וידע אלוהים את אשר עליו לעשות.

וישלח אלוהים את ידו אל מורי בית הספר ויכה אותם בסנוורים. ותתבלבל עליהם תורתם ולא זכר מורה את דבר מקצועו ומורה לא תדע   

את לקח שיעורה. ויהי בית הספר כולו בוקה ומבולקה ואין יודע מי הוא מי, ולמה, ועל מה ולשם מה. ותלמד אורנה ידיעת הארץ, וגלינה תלמד מחול, 

ואיתי פיסיקה, ואילנה חינוך גופני, וצפריר מוסיקה, ורינה ביולוגיה וכך הלאה וכך הלאה נהפכו השיעורים לחוכא ולאיטלולא, המורים אינם יודעים 

את התורה והתלמידים פטורים מכל מבחן ועבודה.

ויראו התלמידים את אשר עשה אלוהים למוריהם, וישמחו ויעלזו ויצאו שלובי ידיים, הם ומוריהם עמם, ויתגודדו סיעות סיעות על הדשא,   

מאושרים וטובי לב, ויאכלו וישתו, ויצחקו איש עם אחיו ואשה עם רעותה, וידברו, ויכירו זה את זו, וישירו וינגנו, ויתבשמו בפריחת האביב, וישתעשעו 

בכדור ויטיילו להנאתם וילמדו על החיים וכל מבחן, עבודה ומתכונת נזנחו ונשכחו מלב.

ויצאו מבגרות לחירות.

http://tefenschool.org.il
http://www.haaretz.co.il/gallery/classic/1.1661703
http://www.youtube.com/watch?v=3aCatccFSEA
http://www.youtube.com/watch?v=__-UAyHWuMk
http://www.youtube.com/watch?v=__-UAyHWuMk
http://www.tefenschool.org.il/

