
מה זה בכלל ”פרפרים ברשת“?

משולחן המנהלת

קהילת תפן : הורים, תלמידים, מורים ובוגרים - שנה טובה וברוכים הבאים למידעון הראשון שלנו.
ולמה מידעון? רצינו לתת לכל הקהילה שלנו הזדמנות לדעת ולהכיר יותר את המתרחש והרוחש בבית הספר.

ראינו שישנן משפחות רבות החשופות רק למידע סביב החטיבה בה לומד ילדם, ואינן מעודכנות בנעשה בכלל ביה"ס. חשבנו שחבל...
וכדי לשנות זאת אנו מתחילים בהפצת מידעון זה מדי כמה שבועות.

זו הבמה לעידכונים על מה שהיה, מה מתוכנן, עזרה נחוצה ועוד. כאן נספר לכם על המתרחש בביה"ס בכל השכבות ובכל התחומים.
תוכלו למצוא כאן תאריכים של אירועים, טקסים, ועוד. חשוב לנו להיות בקשר ולזמן לכם אפשרות למשוב.
אנו מזמינים אתכם להשתמש במידעון כבמה לפרסומים של אנשים מתוך הקהילה- עסקים, שרותים וכד'.

 rinacohen66@walla.com :תוכלו להעביר כל שאלה, בקשה, רעיון או פרסום לרינה במייל

1  מידעון בי“ס תפן - מס‘ 

ברכת ראש השנה שנשאה תמר בטקס הבית ספרי:

”ושוב אנחנו כאן, שורה של התחלות, תחילת שנת 

לימודים וממנה בדילוג מהיר אל תחילת השנה 

העברית, הנפתחת בחג האהוב הזה - ראש השנה. חג 

בו לא ניצחנו עם אחר, בו לא סבלנו ואלוהים הצילנו, 

חג בו היחיד מקבל מקום של כבוד ולא רק היחד, חג 

מנקה ומרענן.

מה אאחל לכם? שהרי אנו שונים אחד מהשני ולכל 

אחד יש בוודאי רצונות והבטחות מאד פרטיות, אז 

בחרתי לאמר כך: לכולם, בריאות וכוחות טובים, חברים 

ואהבה, גם סבלנות, ושלווה, וסקרנות ללא גבול, ועוד 

נאחל שיתחילו לבנות בקרוב את בית הספר החדש, 

שיתקדמו מהר ויצליחו לעשות את המלאכה הכי טוב 

והכי יפה שאפשר.

נאחל גם שירד השנה הרבה גשם, המון, אבל רק 

בלילה ורק לא בשבוע של הטיול השנתי...  ונאחל 

שבית הספר שלנו ימשיך להיות בית פתוח לכל באיו. 

ומכאן - כל אחד לעצמו, קחו רגע של שקט ואחלו 

לעצמכם מה שאתם הכי הכי רוצים שיקרה, כל אחד 

יטמון בליבו את הפתק שלו הפרטי הנכתב במחשבות 

ואני מייחלת להתגשמות כל הבקשות הללו, ובטוחה 

שכולן יפות, טובות וחשובות לכם מאד.

ונסיים שוב יחד - נקווה, נייחל ונתפלל לשובו של גלעד 

שליט הביתה, הרבה לפני ראש השנה הבא.

חג שמח, שנה טובה ומתוקה,  תמר“

. . אחרינו.
לקראת ראש השנה נערכה פעילות מקסימה שבה 

ילדי י"ב הגיעו לחט"צ והכינו יחד עם ילדי הגן וכיתות 

א' אגרות ברכה למשפחותיהם. הילדים נהנו במיוחד 

והבוגרים היו לעזר בכל בקשה של הצעירים.

החטיבה הוצפה בצבעוניות ובעשייה משותפת בין 

הבוגרים והצעירים. 

תיבת הברכות הבית ספרית ברחבה היתה מקסימה 

וגדושה ברכות - תודה לטרי, לילדי ו' ולמיכל המחנכת 

על הארגון וביצוע החלוקה לכל הכיתות. 

ביום חמישי שלפני החג, חגגנו יחד את ראש השנה 

המתקרב בטקס שהכינו תלמידי י"א וכתה ו'.

תודה לאורלי, לילה, מיכל ואשרית על טקס שמח ויפה.

אתם מוזמנים ללחוץ על הלינק ולהנות מסרטון שנה 

טובה שעשו תלמידי מגמת קולנוע.

http://www.youtube.com/watch?v=TODyY1IOqEw

. . לפנינו.

זו ה“שנה טובה“ של ביה“ס לשנת תש“ע.
עיצבו תלמידי קורס צילום ז‘-ח‘.

: ת ו ש פ ו ח י  כ י ר א ת

יום כיפור - 27-28.9.09   ראשון שני

סוכות - 2-11.9.09   שישי עד ראשון (כולל)

! ה ב ו ט ה  מ י ת ח ר  מ ג ו ה  ב ו ט ה  נ ש

טקס קבלת ילדי כיתה א‘ ע“י ילדי כתה ב‘ ובליווי שכבת י“ב

עוצב באהבה בסטודיו גור

מדי פעם נכניס למידעון תמונות מהארועים השונים. הורה שאינו 
מעוניין שתמונת ילדיו תופיע במידעון - נא לפנות במייל לרינה

סוכות - יום ה' - 1.10.09 יצויין ביסודי בהפנינג יצירה - 

רעיונות וחומרים ניתן להפנות לשלומית המורה 

לאומנות. כמו כן הורים המעוניינים לעזור בהפעלת 

תחנות היצירה אנא פנו לשלומית במייל: 

 osagmon@gmail.com
בעל-יסודי יציינו את רוח החג באירוח הדדי -

אושפיזין בין הכיתות.
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