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משולחן המנהלת

שלום לכולם,

רציתי לשתף אתכם בקצרה בחווית המסע לפולין שעברנו בשבוע סוכות. קבוצת תפן למסע בפולין מנתה הפעם  36 מתלמידי יא-יב, שלש מחנכות, 

שלשה הורים, ניצולת שואה שיצאה כאשת עדות, מדריכת המסע ואני - כמורה שלימדה את התלמידים קורס בחירה שנתי בנושא השואה ויצאתי 

איתם כחלק משלים לתהליך הלימוד. 

רבים הדיונים והויכוחים לגבי מסעות בני נוער לפולין. גם אנחנו בתפן עוסקים בכך שוב ושוב, 

ובוחנים את דרכנו, בין אם בדיונים רשמיים שהיו לאורך השנים ובין אם באופן מזדמן עם מורים, 

תלמידים והורים. מסעות אלה של בני נוער יכולים להיות  עסק לא מוצלח ואנו עדים למיני 

"קלקולים" כמו התנהגות מחפירה של בני נוער בהיותם בפולין או לקחים ומסרים מהכיוון הגזעני, 

המובילים לתחושות שנאה וניכור. גם אנחנו מתמודדים עם כל השאלות והחששות האלה לקראת 

מסע, במהלכו ובסיכומו. לשמחתי דרך הלימוד שלנו, הנוער שלנו, ועובדת היותו של המסע חלק 

אחד ממסע ארוך של עיסוק בערכים, בהסטוריה, ביהדות, בציונות, בהתבגרות וצמיחה אישית 

מביאים לתוצאה יוצאת מן הכלל. חווינו יחד שבוע אינטנסיבי בו החוויות הלימודיות, הרגשיות, 

הקבוצתיות והאישיות הותכו לחוויה כוללת משמעותית ביותר, חוויה שלא היתה מזעזעת בעיקרה 

)למרות שכל אחד חווה גם רגעים כאלה( אלא מחזקת, מעשירה ומלמדת.

אני גאה מאד בנערות ובנערים שלנו שהיו שם, חוו הרבה, ויצגו את בית הספר בתפן ואף את מדינת 

ישראל בכבוד רב. כשנארגן את ערב הסיכום והחבר'ה יערכו סרט ומצגת לכבודו, נוכל להעלותם 

לאתר בית הספר לעיני כולכם.

תודה לכולם, תמר

יסודי

רציתי לספר על השתלמות 'המשחק' בצוות היסודי. היו לנו שני מפגשים מחילת השנה. 

צוות היסודי בחר להתמקד בשילוב המשחק בלמידה בשנה זו. 

במפגש הראשון שיחקנו ואף למדנו על היבטים תאורטיים של המשחק, והמשחק הלימודי בפרט. 

בעקבות המפגש התחיל בינינו שיח במייל ב'השב לכולם' )סוג של תרבות שיתוף( של רעיונות 

ומשובים אישיים על משחקים שמורות הכינו והפעילו עם תלמידיהן.

במפגש השני נפגשנו בביתה של דפנה חורש )מחנכת ה'(. זה היה יותר מפגש לגיבוש צוות ואנו ניצלנו 

אותו גם לכמה משחקי גיבוש תוך תנועה. אחרי המשחקים והצחוקים עשינו רפלקציה על התהליך 

ותרומתו והעלינו ציפיות שלנו מעצמנו לאורך השנה כלומדות בצוות וכמובילות תהליך בכיתה. 

דינה דוד - מובילת התהליך

סל תרבות - בי”ס תפן 

במהלך שנות הלימוד בבית ספרנו, נפגשים התלמידים, מגיל גן ועד י"ב, עם עולם היצירה האמנותית העכשווית, במסגרת סל תרבות. התוכנית כוללת 

מופעים ומפגשים עם יוצרים בתחומי האומנות השונים: אמנות פלסטית, מחול, מוזיקה, ספרות, קולנוע ותיאטרון. זאת על מנת להעניק לתלמידינו 

תשתית תרבותית רחבה ומקיפה ככל האפשר. השאיפה היא לחשוף את התלמידים למגוון רחב של תחומי האמנות, על מנת להעשיר 

את עולמם התרבותי וליצור בהם פתיחות. השנה כמדי שנה התלמידים בכיתות השונות יצפו בהצגה, במופע מוסיקלי, ייפגשו עם סופר  

וישתתפו בסדנת דיבוב לסרטים מצוירים.הורים המעוניינים לקחת חלק מוזמנים. 

השנה אנו שמחים לארח את ההצגה - “בצהרי היום”.  ההצגה מיועדת לתלמידי י'-י"ב. הוריהם  של כל התלמידים והבוגרים מוזמנים. 

ההצגה תתקיים ביום חמישי 12/11/2009 בשעה 19:30 ברחבת ביה"ס. 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אלי - איריס הופמן, רכזת סל תרבות  050.7400620

חוויות

תלמידי כתות ז’ והוריהם נפגשו לערב “בני מצוה” חוויתי 

ומרגש של משימות, משחק ודיאלוג. הערב המסורתי, 

הינו הפתיח לשנה מיוחדת ובה דגש על עבודת 

השורשים האישית, גיבוש והתבגרות.

כתות י' יצאו ביום שלישי לסמינר בן יומיים בירושלים, עם זהבה, נדב, רחלי וצפריר. הביקור הוקדש למספר פעילויות בתחומים שונים: לאומיים, 

פוליטיים, הסטוריים ואנושיים. עסקנו בנושאים מגוונים, מהרצל וחזונו ועד המציאות המורכבת של ירושלים היום. כמו בחיים, כמעט כל עניין שבו 

עסקנו הכיל בתוכו עירוב של כל התחומים הללו יחד. היה סמינר טוב מאד, הכל עבר בשלום וכולם חזרו עם חוויות רבות.

תלמידי י"ב יצאו לגדנ"ע. הנה מס' תמונות מייצגות.

2

תמונות מהטקס בטרבלינקה )למעלה( ובאושוויץ

תערוכת חפצים עם האות “לָ”ילדי כתה א’ עם הלשון בחוץ כחלק מחגיגות האות “לָ”

אירועים:

יום חמישי  29/10/09  *
טקס לזכרו של יצחק רבין יתקיים בשעה הרביעית. נא להגיע    

בחולצות לבנות.   

יום ששי - 30/10/09  חידון קוראים לתלמידי היסודי.  *

יום חמישי 12/11/09 ברחבת ביה”ס 19:30   *
“בצהרי היום” - ההצגה מיועדת לתלמידי י’-י”ב  

כל ההורים מוזמנים  

בקשות:

פנייה מהגננות לכל מיני גרוטאות ושאריות ממפעלים )מיכלים בגדלים 

שונים וכד'(, חלקים קטנים שאפשר לעשות איתם הדבקות ועבודות 

בתלת מימד, כפתורים, דיסקים ישנים.... בובות קטנות מביצי קינדר... 

כמו כן גרוטאות לפירוק, מחבתות סירים וכו'... לחצרות הגנים.

תודה, נעמי ה. והצוות

בספריה ישמחו מאוד לקבל שטיח גדול במצב טוב לפינת הקריאה.
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