
מידעון בית הספר תפן  |  2011-2012  |  תשע”ב  |  מס‘ 1

פרפריםברשת
פרפרים 1# / ספט’ 2011 / תשע”ב

הנה מתחילה לה שנה שלישית של פרפרים ברשת לקהילת תפן.
מקוות שמעניין, שמוסיף, שנותן מידע, שעושה טוב בלב.

הורים שאינם מעוניינים כי תמונות ילדיהם יופיעו בפרפרים או בפרסומים 
אחרים של בית הספר - מתבקשים לפנות לליסיה במזכירות ולהשאיר 

שם מלא וכיתה.
כתבות, בקשות, הערות ומודעות פרסום )של חברי הקהילה בלבד(

 rinacohen66@walla.com שילחו לרינה כהן במייל
כל שנבקש- לו יהי!

רינה ודפנה

משולחן המנהלת
לאנשי הצוות  ולהורים

ברכת שנה טובה, שנה מבורכת בכל הטוב, היפה והמואר

ברכת בריאות טובה 

ושפע אהבה ושמחה

פתחנו את השנה בקצב מהיר של עבודה. קלטנו אנשי צוות חדשים ותלמידים חדשים, פתחנו מחדש את הגן הצעיר ואף צהרון, הרצנו כבר את כל  

המערכת, מערכת שיעורי הבחירה והמגמות, ניסינו לפתור כל בעיה וברוב המקרים הצלחנו. מורכבות המערכת עצומה ואי אפשר לענות על כל הרצונות. 

אנו סוגרים עדיין בעיות אחרונות הקשורות בהצטיידות והתארגנות טכנית ותסתיים לה תקופת ההתחלה.

בימים אלה מתקיימות אספות ההורים להכרות ועדכונים ואני מקווה שגם ההורים וגם המורים יצאו מהם מחוזקים ובתחושת שותפות טובה.

כיתות היסודי יכנסו השנה ל “תכנית התקשוב הלאומית” )משמעותה התקנת מקרן בכל כיתה ביסודי ולפטופ למורה ומטרתם - שילוב אמצעי הוראה 

מתוקשבים בשיעורים באופן רצוף, במידה הולכת וגדלה, עם ההתקדמות ההשתלמות והדרכת הצוות(. נעדכן במשך השנה בהתפתחויות, הצוות החל 

בהשתלמות וההצטיידות תהיה רק בהמשך. 

הצטיידות בית הספר כללה השנה גם לפטופים שמשמשים ללמידה במגמות השונות, ובהמשך השנה נצטייד ככל הנראה בנוספים. חדר המחשבים של 

בית הספר אינו מספיק כמובן ובדרך זו אנו מרחיבים בהדרגה, את אפשרויות השימוש במחשב ככלי ללמידה.

צוותי התגובה שהחליפו בעל- יסודי את וועדות היחסים מן העבר,  נמצאים בפעולה, לשמחתנו היו עד כה מעט מאד מקרים להתייחסות אך הצוותים 

מוכנים לקריאה כל יום, מורכבים מאנשי צוות מתנדבים ומתלמידים שמצטרפים עם הזמן. נדב מרכז נושא זה.

השעה הרב תכליתית שעברה תהליכי התאוששות וצמיחה בשנה שעברה החלה כבר לפעול בשמחה, ב”במה פתוחה” והכרות עם הוועדות.

רינה מרכזת נושא זה והכל פתוח ליוזמות.

קלטנו אנשי צוות חדשים, הם משתלבים יפה מאד ונעזרים בוותיקים בכדי להתרגל לדרך ולמקום, כך גם לגבי תלמידים חדשים.

התהליכים אורכים זמן מה, ואין קיצורי דרך. 

אנו פתוחים לשאלות, הערות או הצעות - שמות חברי הצוות ותפקידיהם נמצאים בקובץ באתר, לכל צורך. 

אתר בית הספר ממשיך להתעדכן ולצמוח בהתאם לצרכים וגם אתם קוראי ”פרפרים ברשת”  מוזמנים להציע ולהגיד מה חסר בו.

באיחולי שנה טובה ומצמיחה, ניפרד כאן מעל דפיו הוירטואליים של ”פרפרים ברשת” ראשון לשנה זו. תודה רבה לאמא דפנה גור שממשיכה להיות לעזר 

בעיצובו הגראפי של המידעון ולרינה כהן שאוספת את החומרים ומנדנדת לאנשי הצוות כדי שהיופי הזה יצא שוב ושוב. 

שלכם, תמר

סיפור-מתנה לראש השנה, מתמר:
”המורה לטבע“ - מאת דרור שדה   פורסם במעריב, 1.9.1992

”עם פתיחת שנת הלימודים תשנ”ג אני רוצה לספר על מורה ששינה את כל חיי. שמו היה יעקוב איצקוביץ והוא לימד בבית הספר לנערים עובדים בחיפה 

בכיתה גימל בשנת 1943. הוא היה המורה לטבע אבל שנה שלמה עסקנו רק בצמח אחד: הילדים קראו לו ”אל תיגע בי”, והמורה קרא לו מימוזה ביישנית.

הוא הביא כמה עציצים של הצמח לכיתה וכולנו בדקנו אותו מכל צדדיו. עלי הצמח ריתקו אותנו: כשנוגעים בהם הם נסגרים במהירות מבהילה ותפקידם 

אמנם להבהיל את הפרה הרוצה לנגוס בהם.

גילינו כי הם נסגרים גם אם מקרבים אליהם גפרור בוער, כך הם שומרים על לחות גם בזמן חמסין. הופתענו שגם בשעות הלילה הם נסגרים כדי לשמור 

על העלים מפני קור הלילה. היינו משקים את הצמחים בנאמנות ושמחים על כל ענף חדש שצמח.

אהבנו להביט בצמחים, היינו הולכים בשעורי הטבע על מורדות הכרמל )לפני שהפכו אותם לשיכונים( ומחפשים את המימוזה הביישנית וגם חוזים 

בפרחיה הצהובים של הסירה הקוצנית ומריחים את ריחו המשקר של הנרקיס )היו אלפי נרקיסים על הכרמל(.

לילה אחד הייתי תורן הלילה שתפקידו היה לכבות את האורות במעבדת הצמחים )בדקנו שם אם האור של המנורה משפיע כמו אור השמש על גידול 

הצמחים(. באתי לכיתה וראיתי את כל העלים סגורים היטב כל אחד בדיוק מול חברו. השיח נראה אז קטן יותר מאשר ביום, כאשר עליו סגורים בגלל 

נגיעה. למחרת סיפרתי על כך למורה לטבע. הוא לא האמין שקיים הבדל בין סגירת העלים ביום לעומת סגירתם בלילה. הוא בא איתי בלילה הבא ושנינו 

היינו עדים לתופעה מעניינת.

גילינו שהעלים ביום נסגרים במהירות )כדי להבהיל( ולכן אינם נסגרים בדיוק אחד מול השני. לעומת זאת, בלילה הם נסגרים לאט, לאט ומצליחים להסגר 

בדיוק נמרץ אחד מול רעהו. המורה בדק בספרים העבים שבחדרו ומצא שאף אחד לא גילה זאת לפנינו.

הוא צילם את התופעה והכיתה כולה ציירה את ההבדל בין היום והלילה. הציור הטוב ביותר יחד עם דברי הסבר נשלחו לעיתון ”הטבע והארץ”.

כולנו התמלאנו גאווה על התגלית.

יעקוב איצקוביץ פוטר בשנה שאחרי כן בידי מנהל בית הספר ששמע את תלונת ההורים שהוא לא ”הספיק” את החומר ולימד כל השנה רק על צמח אחד. 

מכל שמונת התלמידים שלמדו איתי בכיתה )כן, היינו רק שמונה( נעשו שניים פרופסורים באוניברסיטה, שלושה מהנדסים בכירים, שתי מורות )מצוינות( 

ועורך דין אחד )קורה(.”

אז מה כבר היה לנו מתחילת השנה:
איזה כייף שביה“ס שוב מגן טרום חובה ועד י“ב!

היה טקס פתיחת שנה לכו-לם - מרגש, הרבה תלמידים, הורים ומורים חדשים.

היו כבר טיולים, קבלות שבת, אסיפות הורים, וכמה ימי לימודים....

הנה כמה תמונות ומילים:

הודעה חשובה מהגן הצעיר:
ביום שישי האחרון הוחלט והוכרז בקרב ילדי הגן הוריהם, תמר ואיילת שמו החדש של הגן הצעיר.

מהיום שמו בישראל: ג ן  פ ר פ ר. לא נאמר עוד הגן הצעיר...

יום אמנות לתלמידי ט’-י”ב:
כבר בפתיחת השנה הכריז צוות האמנות על ”יום האמנות”. האירוע שהחל בצהריים ונמשך עד 20:30 בביה”ס, כלל סדנאות לבחירה שהרימו מורות 

מהצוות: ציור אינטואיטיבי - חגית, הכנת צבעים במעבדה - יערה ומיקי, קרמיקה - שלומית, סריגת תכשיטים - רינה, לי - בן שירות לאומי - סדנת אנימציה 

בפלסטלינה. תלמידים ומורים הוזמנו לבחור בסדנה אחת מהן. לאחר מכן נערך מפגש מחכים עם שחר המורה לוידאו-ארט בנושא. לאחר הפסקת קפה 

מפנקת התכנסנו ברחבה עם אורחים נוספים - בוגרים וחובבי אמנות מהסביבה - לרישום מודל עירום. היה תענוג גדול למשתתפים ולמארגנות. רינה

טיול ראשון לשכבת י’, למג’רסה
כותבת רחלי- של“ח:

תלמידי שכבת י’ )כן, כן - שכבה !!!( יצאו ליום שדה ראשון במסגרת לימודי של’’ח וידיעת הארץ. יום השדה היה ברובו חווייתי, חברתי והחבר’ה גילו 

חברתיות סימפטית ביותר. התחלנו בחידון ”פיצוחים” על האזור, המשכנו בפעילויות גיבוש חברתיות: קפיצה משותפת בחבל, היכרות, פעילות בנייה 

ב”קשיות” וקינחנו בהליכה רטובה במג’רסה.

חייבת לציין, שכבר כעת ניתן לראות שהחבר’ה מקסימים, משתפים פעולה, מעניינים ומגוונים והכי חשוב - נראה שנעים להם ביחד המשותף. 

טיול ראשון לכיתה ו’: גוש חלב

י”ב מטיילים עם א’
כותב צפריר- מחנך י“ב:

תלמידי י”ב הזמינו בתחילת השנה את תלמידי כיתה א’ ליום טיול, ולכן מיד בשבוע השני של שנת הלימודים יצאו יחדיו כיתה א’ וי”ב לטיול בסבך הקוצי 

בדרך לעץ הקדוש. טיפסו ועזרו זה לזה לעבור את המכשולים הקוצניים. ערכו מעגל פעילות נחמד של הכרות ואסוציאציות, וכמובן ארוחת בוקר 

משותפת של חביתות וירקות. כולם נהנו וחזרו בשלום. למחרת היום הגיעו תלמידי כיתה א’ לכתות של י”ב להודות לתלמידים על הטיול. בתקווה לעוד 

פעילויות משותפות... התלמידים והצוות.

וברוריה, מחנכת א’ מספרת גם:

ביום הראשון ללימודים, הגיעו לכיתתנו שני תלמידי כיתות י”ב וסיפרו לנו שזאת מסורת בתפן שכיתות י”ב נותנות לכיתה א’ מתנה. המתנה שהם בחרו היא 

הזמנה לטיול לעץ הקדוש. ההזמנה עוררה התרגשות רבה בכיתה בעיקר מדוע קוראים לעץ הקדוש כך.

כשהגענו לעץ גילנו שהוא גדל בתוך סלע. לאחר סבב שמות שלנו ואיזה בע”ח אנו אוהבים המשכנו בטיול, להפתעתנו חיכתה לנו ארוחת בוקר שהכינו לו 

היודבתניקים: ביצה בתוך פיתה וירקות. 

כשחזרנו לכיתה חשבנו איך אנחנו יכולים להגיד להם שנהננו בטיול, שהיינו רוצים להיפגש שוב ובכלל תודה על הרעיון, אז החלטנו לכתוב מכתב תודה - 

תודה על הטיול ושמאוד נהננו, חוץ מהקוצים )הקוצים באמת לא היו נעימים(, וכמובן שאנו נשמח להיפגש שוב לפעילות משותפת.

פתיחת בוקר משותפת לכל התלמידים
להשקת ה”רב תכליתי”- הזמן לפעילות בועדות ועשיה נוספת רב-גילאית ויוזמות תלמידים ומורים. 

במה פתוחה

מחפשים הורה מתנדב/ת לשיעור בחירה בכיתות ג-ד, ימי ה’ שעות 11:45-13:15
אפשרות לנושאים מגוונים - אמנויות לחימה / בישול )באמצעים פשוטים( / אמנות ויצירה / טכנולוגיה / תאטרון / טניס  וכו’.

כרגע מופעלים 3 שיעורי בחירה עמוסים ביום זה והקבוצות גדולות מידי, חסר השיעור הנוסף...
מי שיכול להתנדב למשך מחצית או אף לשנה כולה מוזמן לפנות לזהבה יונה רכזת היסודי, או למזכירות בית הספר.

תודה (-:

שתהיה שנה מופלאה - מלאת עשייה, למידה ושמחה!
להתראות ב”פרפרים ברשת” מס’ 2

נועם, אביבה, הדס, יואל -
מתפללים ומייחלים לשובו של גלעד.

 אתם בלב שלנו,
קהילת בית ספר תפן

מאחלים לך גשם של ברכות
לכבוד השנה החדשה -

יצירתיות, שמחה, הצלחה, בריאות, 
וחופש נעים במיוחד!

קהילת בית ספר תפן
תשרי תשע“ב  |  ספט 2011

סדנת עיצוב גרפי כתות ט-י בהנחיית דפנה

ר פ ס ת  י ב
על-אזורי תפן
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