
הכנה לטיול השנתי לעל-יסודי:
במסגרת ההכנות לקראת הטיול השנתי של החטיבה העליונה התבקשו תלמידי ט-י, המעוניינים לצאת להכנת המסלולים ולהדריך בטיול השנתי,

להכין הדרכה קצרה ולבצעה בכיתות. ההדרכות היו טובות מאוד, ניכר שהחבר’ה השקיעו מחשבה, יצירתיות ותושייה. 

מטעמים טכניים יצאו 3 נציגים מכל שכבה לטיול ההכנה ומוזמנים להדריך בטיול עצמו כל מי שרק יחפוץ...

רחלי

טיול של כתות הסי.פי.:
תמונות מטיול כיתות סי.פי הודא וסימה.

יצאנו למוזיאון הפלמ”ח בתל-אביב, במסגרת הלימוד על “המדינה שבדרך” הארגונים והמחתרות. הביקור במוזיאון היה חוויה מרגשת.

באמצעות תפאורות תלת-ממדיות, סרטים ואפקטים צעדנו לאורך סיפורו של הפלמ”ח.

אחרי הביקור נסענו לטיילת נמל תל-אביב ונהנו מבריזה, חברותא וגלידה...   רחלי

יום סיור בירושלים לכתות ז’ : 
כותבת רחלי:

ביקרנו במס’ אתרים: 

התחלנו בטיילת ארמון הנציב ובפעילות חווייתית, התוודענו להיותנו חוליה בשרשרת הדורות של העם היהודי. לאחר נסיעה קצרה עלינו על הר ציון 

וביקרנו בקבר דוד המלך. ברובע היהודי ביקרנו במרכז אריאל ולמדנו על תולדות ירושלים בימי בית המקדש הראשון. ביקרנו בגן הארכיאולוגי- גן העופל, 

שלמרגלות הר הבית, ראינו שרידים מרגשים מימי בית שני. בהמשך, ירדנו אל מנהרות הכותל, הלכנו מתחת לבתי העיר העתיקה ולאורך המשכו של

הכותל המערבי. סיימנו את סיורינו במרכז “שרשרת הדורות” שם היינו חלק ממסע ייחודי בעקבות סוד קיומו של העם היהודי. 

תלמידים יקרים, הסיור היה עמוס אתרים ואני מקווה שגם עמוס בחוויות שתרמו לחיזוק הקשר שלכם/שלכן, בני ובנות המצווה, לעם היהודי.    

רחלי

בנות המחול בביקור אצל להקת ורטיגו:
כותבת עמית שילה )י”א(:

נסענו תלמידות מגמת המחול מכיתות ז-י”ב לכפר האקולוגי של להקת המחול ורטיגו.

ורטיגו היא אחת מלהקות המחול המובילות בארץ, ואנחנו זכינו להתרשם מהכפר המיוחד שמנהלי הלהקה הקימו.

רקדנו, בנינו בבוץ )!(, ראינו חזרה של הלהקה ודיברנו עם הכוראוגרפית. היתה חוויה מיוחדת, מעניינת ומאוד מאוד מהנה

מסיבת סיכום שבוע הבריאה - כתה ב'
בהמשך למסורת, חגגנו את שבוע הבריאה בכיתה בפעילויות מגוונות. כל יום בראנו עוד משהו בעולמנו, יצרנו, הדבקנו, צבענו ולמדנו, )הצטרפו גם חלק 

מההורים(. את סיום הבריאה חגגנו במסיבה מרגשת ומושקעת מאד שכללה הצגה, שירים, ריקודים, תלבושות ואוכל כיד המלך. הנה טעימה..

משולחן המנהלת
שלום לכולם

בסיומה של תקופה אינטנסיבית ולנוכח גיליון “פרפרים ברשת” המלא והגדוש שלפניכם, במהלכה של חופשה לה חיכינו בשמחה ופתאום ברגע אחד 

נצבעה באש ובתמרות עשן, מתבקש להוסיף רק כמה מילים יפות ועמוקות:

ברכני אלוהי / לאה גולדברג

למדני אלוהי ברך והתפלל

על סוד עלה קמל, על נגה פרי בשל,

על החירות הזאת לראות, לחוש, לנשום,

לדעת לייחל, להיכשל.

למד את שפתותי ברכה ושיר הלל

בהתחדש יומך עם בוקר ועם ליל

לבל יהיה עלי יומי היום כתמול שלשום

לבל יהיה יומי עלי הרגל.

אני מקווה להיות במצב רוח אחר בגיליון “פרפרים” הבא, שטופת גשם וירוק. בברכה, תמר

 

הזמנה ל"בקר תום"
31.12.2010 יום שישי בשעה 10:30 בבי”ס תפן

בשחרית השנתית לזכרו של תום מעיין, תלמיד ביה”ס שנפטר ממחלה קשה לפני 5 שנים, אנו זוכרים אותו על חיוכיו וצחוקו, בקטעי מוזיקה של 

ההרכבים השונים, בקטעי משחק והומור. השנה תהיה השחרית האחרונה שנציין במתכונת זו - לבקשת המשפחה - מאחר והמחזור שבו למד תום 

מסיים י”ב.

אנא ראו זאת כהזמנה אישית ובואו להיות איתנו ועם משפחת מעיין ב’בוקר-תום’.

 

מילים לתום מעיין מאבא גל:

תומי אהוב,

העת כאן בעולמי מתפצל בין לפני ואחרי,

בין הימים והשניות להיותך כאן

והשנייה בה עברת לעולמות אחרים.

מאותה שנייה נפתחה בעולם דלת

לחסר אינסופי יחד עם כמיהה לחיים.

חסרונך גדל ומעמיק בלבבות אוהביך.

הינך איתנו בכל עת.

אז מה היה לנו עד כה?
מסע ישראלי

גם השנה, יצאו תלמידי י”א ל”מסע ישראלי”, תוכנית של שבוע בה: טיילו, סיירו, למדו, דברו והקשיבו. כל יום עסק במעגל נוסף של הזהות שלנו כאן - אני 

ועצמי, אני והקבוצה, אני והקהילה, אני והארץ, אני והעם, אני והיהדות. מעגלים, מעגלים של שיחות בירור מושגים ועמדות ולימוד משותף. הרבה פתיחות 

והעמקת הקשר בתוך כתות האם. התחלנו בשדה בוקר מול הקבר של בן גוריון וסיימנו בשישבת בירושלים. בדרך עברנו באשלים, נתיבות ורמות שפירא. 

ביקרנו ביד ושם, בגבעת התחמושת ועוד. המסע היה משותף עם בי”ס “עינות-ירדן”, בי”ס דמוקרטי דומה לנו. לתלמידים ולמורים המלווים היתה זו חוויה 

ייחודית בעוצמתה. התלמידים התנהגו למופת בכל שלב ופן של המסע. היה תענוג.

רינה, מורה מלווה.

ערב חנוכה יסודי
עוד מסורת צעירה ומוצלחת - ערב חנוכה משותף לקהילת היסודי. כל כתה מדליקה נר באופן יצירתי - בשיר, בריקוד, וכד’. וההורים מצחיקים אותנו 

לדעת בהצגה מקורית.  )אין תמונות כי אף אחד לא שלח...  חבל!(

הפנינג חנוכה על-יסודי

ועדות ופעילויות ברב תכליתי:
בעקבות הפרלמנט בנושא ה”רב תכליתי” המוצלח ומלא המשתתפים, התמלאה השעה הרב תכליתית )שעה מלאה ביום ג’ והפסקה מורחבת ביום ה’(  

בפעילויות וועדות ששבו לתפקד, נוצרו חדשות, או קבלו חיזוק משמעותי. 

רינה כהן מונתה לרכזת הרב תכליתי, תפקידה: לעורר, לעודד ולתמוך בפעילויות השונות בזמן זה.

כרגע פועלות הועדות הבאות בהובלה של מורים ותלמידים: פרלמנט יסודי, יחסים יסודי )2(, פרלמנט על יסודי, פתרון בעיות על יסודי, טיולים, משצ”ים, 

קבלה לביה”ס, עיתון, עיצוב בי”ס, ספורט, חגים, אוירה טובה.

הפעילויות המתקיימות: מוזיקה, איפור ויצירה, רוגבי, אקווריום, במה פתוחה )אחת לחודש(.

יום ספורט לעל-יסודי
היה ספורטיבי ושמח וההשתתפות היתה מרשימה.

כנס חנוכה לפרחים ולמש”צים של מחוז צפון.

מספרת רחלי )של”ח(:

ביום ראשון טיילנו במכתש הגדול: “בכרבולת”, סמוך ל”סנפיר גדול” ובחולות 

הצבעוניים. כשהגענו לחניון הלילה בעין ירקעם, הקמנו אוהלים ברוח חזקה במיוחד 

ולאחר מכן, הכנו ארוחת ערב משודרגת. מצאנו לנו את הזמן גם להדלקת חנוכייה, 

לנגינה ולשירה בכיכובם של איתי ויובל – כל הכבוד ! עשיתם שמח. אח”כ היינו 

שותפים לטקס מחוזי שכלל הסברים על מהות החג והדלקת חנוכייה. ביום למחרת, 

ארזנו ציוד, עלינו לאוטובוס והגענו לתחילת מסלול מיצד צפיר, משם הלכנו בנחל 

גוב, שאתגר את גופנו במפלים שאת חלקם עברנו בסיוע יתדות, סולמות וחבלים.

יקיריי, סיימנו יומיים שבהם הוכחתם )שוב....( שכפרטים וכקבוצה אתם בעלי כוחות 

אדירים: קיבלתם ואימצתם יפה 2 תלמידים “מבית ירח” ושלושה מש”צים ממשגב 

- הם סיכמו את השילוב בצורה יפה: “הרגשנו שאנחנו חלק מהקבוצה ונראה כאילו 

אנו מכירים כבר הרבה זמן...”      

האחריות שלקחתם על עצמכם היוותה עבורי מקור לגאווה: התארגנתם יפה עם הציוד, הניקיון ועמדתם יפה בלוחות הזמנים. היה שיתוף פעולה נהדר.

צחקנו המון, אכלנו המון, המון, המון והייתה הרגשת סיפוק והנאה גדולה להיות אתכם. תודה גדולה ליעל פליישר שחשבה עלינו עוד טרם היציאה, 

בביתה, הכינה והשקיעה בצ’ופרים מקוריים ויצירתיים שחיממו את הלב ותרמו לאווירה הנהדרת. תודה גם לליטל שמילאה את כרסנו בעוגות.

מקווה שזו תחילתה של דרך, בה תמצאו לנכון להיות מעורבים, שותפים ומובילים.

גאה בכם, רחלי

יום פעילות של חב’ החשמל לכתה א’ ולגן:
 כותבת טלי בן אשר )אמא ועובדת חב’ החשמל( : 

שם התוכנית: נתיב האור                              

מטרות התוכנית: לעודד ילדים –ובאמצעותם – מעגלי קהילה נוספים להתנהגות נבונה ונכונה בסביבה צורכת חשמל.

פיתוח אחריות התלמידים כלפי עצמם והקהילה ומתוך כך ימנעו תאונות ויאפשרו איכות חיים גבוהה, מחד, ושמירה על הסביבה מפני מפגעים, מאידך. 

תאור התוכנית: התוכנית מקנה ידע על תכונות החשמל,מבהירה את ערכי איכות הסביבה, מעוררת דילמות, מעודדת נורמות התנהגות בטיחותית, 

ובעיקר חוויות. והחשוב מכל: התוכנית מעודדת אכפתיות, מעורבות ואחריות של התלמידים כלפי הפעילות במסגרת.

התוכנית מתרחשת בשני צירים:

1. ציר מערכתי קהילתי ישובי שבמסגרתו פועלים ועדת היגוי עירונית, קבוצת מנהיגות צעירה לגיבוש אמנה עירונית לבטיחות בחשמל ופורום ילדי נתיב 

האור בחשמל.

2. ציר בית ספרי הנפתח במפגש חוויתי עם עובד חברת חשמל המציג בעזרת מכשור מיוחד את הסכנות הטמונות בחשמל, וממשיך בסל פעילויות 

במגוון מתודות לבחירת המורה.

שותפים: אגף החינוך , חברת חשמל, מכון יעדים , משרד החינוך ) מפקח כולל, מפקחת מדעים(

"פרפרים ברשת 2"
בריח טיגון עמוק  

בדיוק כשנראה היה שדילגנו על עונה - תכף ט”ו בשבט ועדיין לא הגיע לנו החורף... 

הוא הגיע ובגדול  |  בביה”ס שלנו כבר מתכוננים ליום ההורים ולהערכות המחצית 

הראשונה  |  מזמינים את הקהילה כולה לשחרית המוזיקלית/הומוריסטית -

“בוקר תום” - לזכרו של תלמידנו תום מעיין ז”ל, ביום שישי ה-31.12 בשעה 10:30 

בביה”ס. הזמנה בהמשך  |  רחלי און המורה לשל"ח ומחנכת י' מקבלת את "אות 

יקירת הפרפרים" - על כך שהיא מדווחת ושולחת תמונות מאירועים רבים.

חזקי ואמצי והמשיכי בכך. לכל השאר - צוות, הורים ובוגרים- עשו כמוה!
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פרפריםברשת

מידעון בית הספר תפן  |  2010-2011  |  תשע”א  |  מס‘ 2

נפגש עוד חודש עם פרפרים חדשים. עד אז שילחו לנו סיפורים, תמונות, לינקים, שירים - כל מה שבא לכם... 

פרסומים

ומה בדרך?

יום זכויות האדם, יום ב', 20/12 - בין השעות 7:45-13:15, לכיתות ט'-יב' !
יוזמה מסורתית  של תלמידים ומורים: סדנאות והרצאות  של נציגי עמותות חברתיות, מורים ותלמידים.

)טוב, עד שהוצאנו את הפרפרים הוא כבר עבר... אבל נביא סיקור ותמונות בפרפרים הבא.(

יום ההורים - יום ה' < 23/12 מהצהריים - ביום זה לא יתקיימו שיעורי היום הארוך!
קפיטריית יב' תעמוד לרשות כולם.

ערב פתוח לעולים לכתה י' - להיכרות עם ביה"ס והמגמות הרבות שלנו.
< יום ג', 28/12 < בשעה 19:00

ובתוכנית : קטע מוזיקלי של הרכב הכיתה, פתיחה קצרה )תמר - המנהלת, נעמי - רכזת העל-יסודי, תלמיד נקלט מ-י'(  והסתובבות חופשית בין דוכניי 

המגמות/התחומים השונים.

מוזמנים בחום תלמידים מתעניינים מהאיזור והוריהם. עזרו לנו להפיץ לתלמידים ומשפחות בישובי הסביבה.

תנו לטבע לנצח - הגנו על הסביבה

שי פאר )אבא של נועה פאר מכיתה זי(

חברת איי.אי.די הנדסה ואקולוגיה בע"מ, הוקמה בשנת 2001 כסניף של חברת IED העולמית שמקום מושבה 

בארה"ב. החברה עוסקת בתחומי הבינוי )קבלן רשום 25856( והאקולוגיה השונים ומספקת שרותי יעוץ, 

www.ied.co.ilניהול, פיקוח וביצוע פרויקטים בארץ ובחו"ל.

האימון ב"ויג'ננה“ יוגה משלב מדיטציה, 

תנועה, נשימה והרפיה מתוך התבוננות 

לחיזוק  תורם  התרגול  לגוף.  והקשבה 

הגוף, גמישות  והשרירים,  המפרקים 

הריכוז  יכולת  שיפור  היציבה,  שיפור 

והמיקוד, והשקטת התודעה.

ם ל ו כ ם ל י א ת ר מ ו ע י ש ה

עידית שלו - בוגרת קורס מורים בכירים 

ליוגה של מכללת וינגייט בהדרכתה של 

אורית סן-גופטה, ועברה השתלמויות שונות 

למורי יוגה. עוסקת בהוראת היוגה מזה 

כשמונה שנים, ומתמחה ביוגה למבוגרים 

וביוגה לנשים בהריון.
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שיעור ניסיון חינם

לפרטים והרשמה - עידית

052-3725365

חדש
שיעורי יוגה

בנהריה   

http://www.tefenschool.org.il/
http://www.ied.co.il/

