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פרפריםברשת

משולחן המנהלת
שלום לכולם, 

מרגע הישמע הגונג... מרגע סיומם של תהליכי העבודה סביב המחצית וחלוקת האוגדנים, לא עוברת יממה והנה אנחנו בתחילת ההכנות לשנה הבאה.

אותי זה מעציב במקצת, שהרי רק הסתגלנו לקמטי השגרה והתרגלנו לנוחיותה ושוב צריך להתחיל מחדש. 

עם זאת, אלה הם רק סימני ההכנות הראשונים וחשוב להתייחס עוד רגע למה שעבר.

אני רוצה לתאר בפניכם את תהליך העבודה המורכב של המחצית ולבקש גם את התייחסותכם, ההורים.
התהליך מתחיל בכתיבת הערכות ראשוניות המיועדות לעיני המחנכים, אשר בונים תמונת מצב לכל תלמיד.  >

אחריהן ישיבות הערכה, שעתיים-שלש על כל כתה. בישיבות אלה מציגים המחנכים ומורים נוספים כל תלמיד - חוזקותיו, קשייו, התקדמותו  >

והצעת מטרה להמשך.  

משם עוברים לשלב יום ההורים ופורשים בפני ההורים את הדברים, עליהם מתקיימת שיחה.  >

בין לבין נאספים להם חומרי תיקי העבודות או פרויקטים שונים, או מבחנים בכתות הגבוהות.  >

לאחר יום ההורים מתארגנים לכתיבת הערכות - שלב התלמיד, שלב המורה, מסירה למחנכים, ארגון האוגדן, כתיבת הערכת המחנך/ת  >

וביום המיועד, מסירת האוגדן.  

ואז???
אז נשארים המורים המקצועיים, המחנך או המחנכת ככלי ריק. הם חשבו, ישבו שעות והשקיעו בניסוח, בחרו מילים, רצו לבטא הכי נכון שאפשר,

עשו זאת ו...

שקט, דממה.

לפעמים יש תגובות מהורים, לצערי זה קורה בעיקר במקרים של תלונה. הערכה שנראית לא נכונה, לא משקפת, מנוסחת לא טוב. 

זה קורה ולפעמים באמת יש מקום לתיקון אבל, מה עם כל אותן הערכות מכוונות, משקפות, מאירות, מחזקות, מעודדות, אף אם ביקורתיות אך חשובות?

חלק מהמחנכים הוסיפו השנה דף משוב, בבקשם לקבל משוב על התהליך ועל ההערכות ואנו רואים היענות נמוכה עד מאד.

זוהי אינה השותפות לה אנו מצפים, ונשמח אם אתם ההורים תתייחסו לכך אחרת.

מחנכי ילדיכם ומוריהם המקצועיים עובדים ממש קשה סביב ענין זה. הרבה יותר קל לתת ציונים ולבחור היגדים לתעודה, אך זו לא דרך בה אנו מאמינים.

הדרך קשה ומגיע עליה משוב - טוב, מחזק, מאיר, מברר - כל משוב שיאמר באופן מכבד ובונה מצוין לנו.

אני מאד מבקשת, עוד לא מאוחר, פתחו את האוגדן, קראו בתשומת לב והחזירו כמה מילים למורים של ילדיכם. זה יהיה משמח וחשוב לכוחות של כולנו.

בברכה, תמר

אז מה היה לנו: 

יום פתוח לקראת ההרשמה לשנת הלימודים הבאה:

סיכמו איריס ה. וועדת הקבלה:

ביום שישי ב-11/2/20011 בשעות הבוקר התקיים יום פתוח בבית הספר. 

משעות הבוקר ניתן היה לחוש באווירה החגיגית וליהנות מסידור הרחבה שהוכנה במיוחד ליום חשוב זה. כל מי שהגיע ביום שישי רצה לעזור ולתרום 

להצלחתו של האירוע.

בתחילת היום, התכנסנו האורחים הרבים שהגיעו והמארחים הנרגשים ברחבה המרכזית, שם ניתן היה  לשאול שאלות בעמדת הרישום את תלמידי 

וועדת הקבלה, ליהנות מקפיטריה שהכינו תלמידי כיתה ו' ו- ט', להבין קצת יותר על הוועדות והרב תכליתי בבית הספר מפי תלמידי וועדת הפרלמנט 

וליהנות ממצגת תמונות מטיולים שונים שהכינה וועדת טיולים.

את המפגש פתח סרט תדמית קצר ומרגש, שהכינו : דניאל, גיא וכרם מכיתה י', הלומדים בסדנת הקולנוע של שחר. )הסרט יעלה בקרוב לאתר!( 

בהמשך עלו לבמה תמר ומרכזות החטיבות השונות להסבר על הרצף החינוכי מהגן ועד לי"ב. שמענו סיפור על החטיבה הצעירה, שבוסס על דירה 

להשכיר, מפי איילת )מובא כאן בהמשך(. סיפור על 'בית הספר של ברבאבא/תפן' פרי עטה של מיטל) אמא של יהל מכיתה ג' (, שתרמה את חלקה 

כנציגת ההורים.

בין לבין  התרשמנו מקטע מוסיקלי של ההרכב הרב גילאי – ההרכב האלטרנטיבי - עם השיר 'ריקוד רומנטי', בהנחיתו של דימה, ונהננו מההנחיה 

המשותפת ורבת החן של נועה מכיתה ב' ויונתן מכיתה י'.

בסיומו של המפגש המשותף, הוזמנו האורחים לעבור לקבוצות הדיון לפי קבוצות גיל ועניין. בקבוצות  ישבו נציגי צוות בית הספר לצד תלמידים והורים 

שנתנו מידע קצר ומתאים לקבוצת הגיל שלהם וענו על שאלות של המתעניינים בבית הספר .

לסיכומו של יום, נרשמו תלמידים רבים לכיתות השונות, ההורים שהגיעו לשמוע על בית הספר יצאו מאוד מרוצים וחלקם שיתפו אותנו בכך. מעט 

מההורים יצאו מאוכזבים, כי לצערנו אין מקום בכיתה שבה הם מעוניינים. 

עכשיו לאחר היום הפתוח וההכרזה על תחילת ההרשמה אנו מבקשים מכם להיות שותפים כאנשי השיווק שלנו ולהזכיר למעוניינים שעליהם למהר 

ולהירשם . תודה לכל אנשי הצוות, ההורים והתלמידים שעזרו ותרמו מזמנם להצלחתו של יום חשוב זה.

איריס וועדת קבלה.

הסיפור שכתבה והקריאה אילת – רכזת החט"צ לבאים:

צוות ביה"ס סיכם את המחצית הראשונה בערב חגיגי.
לכבוד האירוע כתבה אמית שיר ושרה אותו בשלישיה עם הגר וגליה:

תלמידי פיסיקה מכתה י' השתתפו בכנס השנתי לחלל ומדע ע"ש אילן רמון ז"ל.

ערב מוזיקה מגוון ושמח.

הנה טעימה קטנה מהתמונות. לצפייה בכל התמונות ליחצו על הקישור:

#https://picasaweb.google.com/sitarphoto/PscOOL?feat=email

יום בריאות לעל- יסודי בהפקת המורים לחינוך גופני

מספרים איריס ואיתי:

יום בריאות 2011 חטיבת ביניים וחטיבה עליונה:

בתאריך ה 3/2, יום ה' התקיים בבית ספרנו יום בריאות לחטיבה הבוגרת שלנו )ז' – יב'(. הרעיון ביום זה הוא לחשוף ולרענן את התלמידים וגם את הצוות 

להרצאות וסדנאות לאורח חיים בריא יותר או לפעילות שהם עדיין לא חוו, לתת "טעימה".

במסגרת יום זה לקחו חלק פעיל מורי בית הספר ובוגר שחשפו בפנינו עוד פן ביכולותיהם:

חיטוב ועיצוב / ואירובי – אורנה אלנר )לשון ותנ"ך ומחנכת יב'(,

קרטה – אלכס )פיסיקה(, 

קרב מגע – רמי )מלמד את כיתת התקשורת(,

ריקודי בטן – סימה אלוש )מחנכת כיתת ה CP הבוגרת(,

חיות הכוח שבי )סדנת הנחייה למציאת החוזק שדבי בעזרת קלפים( – טרי סונינו )גרפיקה ממוחשבת(

תפקודי המוח – צפריר אכד )של"ח ומחנך יא'(,

שיאצו / הולה הופ )שהסתמן כהצלחה מסחררת( – מיכל אייזן )תקשורת(,

כושר גופני וכדורסל – נדב קלנר )בוגר 2010( ומאמנו גיתאי,

ניתוחים למיניהם – אילנה סיני ובוגרים.

בנוסף, התקיימו הרצאות על פי גילאים:

שכבת ז'- ט' הרצאה בנושא התזונה מפיו של מורן לסקוב, הרצאה מצוינת בגובה העיניים ומאוד, מאוד תורמת.

שכבת י' – יב' קיבלו הרצאה מפי דרור פלטין -"ניצחון הרוח". דרור היה מפקד בית ספר לצניחה ונפצע  בזמן הצניחה, הוא עבר שיקום וחזר לעשות 

תריאטלון ואיש ברזל. ההרצאה נתנה דוגמא אישית להתרוממות ממשבר פיזי ונפשי.

היום הסתיים בהפנינג הולה – הופ כייפי ברחבת בית הספר החיצונית מז' ועד יב סובבו חישוקים והיה כייף גדול מאוד -  נתראה בשנה הבאה.

נכון לנו יום בריאות לכיתות ג' – ו' שיתקיים ב 10/3 שיהיה גם כן תורם ומהנה מאוד.  

נדב מספר על התהליך הבית ספרי בנושא הנקיון,
סדנאות רב גיליות )ג'-י"ב( והפרלמנט:

מדוע נעשה בית הספר נקי כל כך ?

ובכן הכל החל כשאיריס הופמן אמרה שאי אפשר לסבול יותר את הלכלוך בבית הספר ו"מוכרחים לעשות משהו". ניסיתי להוריד את הנושא הזה מעל 

סדר היום אבל רונית, תמר, נעמי ורינה נכנסו להתלהבות וכבר אי אפשר היה למנוע את הקטסטרופה.

ועדת הפרלמנט גוייסה למלאכה, תלמידי בית הספר ומוריו חולקו ל 16 קבוצות דיון ובהן תלמידים מכיתות ג' ועד יב'. במשך קרוב לשעה דברנו על מצב 

הלכלוך. התלמידים השתתפו בדיון בהתלהבות רבה. הסתבר שלמרות שהם ילדים הם ממש רואים את הטינופת, הם לא אוהבים אותה ויש באמתחתם 

שפע של רעיונות לפתרון. נעשיתי ממש מודאג, איפה נכשלנו ?? ילדים שמים לב ללכלוך ועוד איכפת להם !!! ממתי הם הזדקנו כל כך ? מה, הרסנו להם 

את הילדות עם החינוך הזה לאחריות ?

אבל זה עוד כלום לעומת מה שקרה באסיפת הפרלמנט עצמה. הוחלט שכל כיתה תדאג לנקיונה המלא, כולל שטיפת רצפה ומירוק חלונות !!

לא זאת אלא אף זאת – הכיתה תקבל את תקציב הנקיון שלה במקום )כן , כן( חברת הנקיון . שימו לב, הילדים האלה לא רק את הנקיון הם רוצים לעצמם, 

גם את הכסף !! ואני שואל איפה המועצה לשלום הילד כשצריך אותה ?

עוד הוחלט בפרלמנט להקים ועדת נקיון, עם ליסיה ואיריס דוד בראשה וסיעת תלמידים, נציגי הכיתות , סביבן. הועדה תקבע את כללי הנקיון ותבדוק את 

ביצועם בכל כיתה. הועדה תהיה רשאית לשלול מכיתה, שלא עמדה בכללי הנקיון, את תקציבה. הועדה תיזום מבצעי נקיון בית ספריים מעת לעת.

בקיצור, שלטון הטרור של הנקיון קנה לו שביתה בבית ספרנו. עכשיו כבר אין לאן לברוח.

ביום חמישי ניתנה הפקודה והתלמידים באלפיהם, תוך שהם גוררים את מחנכיהם האומללים, הסתערו כאיש אחד, כמוכי טירוף הדעת, על כיתותיהם. 

מטאטאים ויעים נשלפו, הטרפנטין נשפך כמים, הרצפות נשטפו, החלונות צוחצחו, הקירות מורקו, השולחנות נוקו למשעי ואפילו הדלתות )!!( רוחצו.

גיא כנען, נער שפוי וחביב בימים כתיקונם, נראה רובץ על רצפת כיתתו ומגרד בסכין את שאריות המסטיק. 

זהו . בית הספר שלנו כבר לא יהיה מה שהיה. קליפות התפוזים הכתומות לא יוסיפו צבע לחיינו, שאריות הסנדביצ'ים לא יגוונו את הלובן המשעמם של 

הראדיאטורים, חמימות האבק תיעלם כלא היתה, ניירות ושקיות ניילון לא יעופפו להם בחדוה ובחופשיות באויר ועל הרצפה אלא יידחסו באכזריות לתוך 

הפחים, כתמי הטינופת הצבעוניים לא יקשטו את קירותינו. 

מעכשיו אנחנו נקיים.  

אמית מטיילת )ומספרת( עם כתה א':

ילדי כתה א' יוצאים מדי שבוע ביום רביעי לסיור קצר לתחילת השביל לפארק הסלעים. אנו עוקבים אחר קן נמלים הנמצא מתחת לשלט ברחבת 

הכניסה לשביל. עוקבים אחר השתנות מראה האדמה, הופעת צמחים והיעלמותם, שינויים חלים בעצים, הופעת טחבים ירוקים אחרי הגשם וחזזיות 

צבעוניות על הסלעים ועוד ועוד....

מדי פעם אנו עושים מבצע נקיון ואוספים כל לכלוך שאנו מוצאים בשטח. ילדים זוחלים תחת העצים ואוספים לשקית הגדולה כל מה שהשאירו מטיילים 

לא אחראים...   בט"ו בשבט נתנו ילדי א' מתנה לעצים הגדלים בשביל שאנו מטיילים בו בימי רביעי: הם תלו שלטים עם שמות  עצים ושיחים, שבעה מינים 

שונים בסך הכל )בשביל שלנו יש עוזרר, אלון מצוי ואלון תולע, אלה ארץ-ישראלית, אשחר, ער-אציל, קטלב(. השלטים נשארו במשך שלושה שבועות 

ואח"כ הורדנו אותם.

סיור מגמת תיירות:

מספרת גדית:

תלמידי י"א וי"ב של המגמה, נסעו ליום לימוד של מגמת התיירות במרכז הארץ.

בתחילה ביקרו בקיסריה ומעבר למופעי המולטימדיה הייחודים באתר, ראו במו עיניהם את ים התיירים המבקרים בארץ. אפשר היה לשוחח איתם 

ולראות תיירים מגרמניה, ברזיל, ניקרגואה, שבדיה, נורבגיה וארצות הברית.

לאחר מכן נהנו מיפו העתיקה ומשוק הפשפשים, ממש כמו תיירים - אכלו אצל אבולעפיה והתמקחו במרץ.

ולסיום- התייצבו בגני התערוכה ביריד התיירות הבינלאומי המתקיים פעם בשנה, לאחר קבלת תג המבקר, כל אחד מן התלמידים נבלע לעולם של 

דוכנים המיצגים תיירנים מהארץ ומדינות תירותיות שבאו לפרסם את עצמן. היו שם סלובניה וקרואטיה, יון ותורכיה, אפשר היה לשתות אספרסו בדוכן 

של איטליה ולאכול שוקולדים מהגולן, לטעום קצת יין אדום )מגילאי 18(, ולקבל הרבה פרוספקטים.

הייתה זו הזדמנות להכיר מקרוב ולחוש את עולם התיירות ושיווקו.

חוויה נפלאה לכל הדעות.

ומה לפנינו:

הנכם מוזמנים!
8/3 : יום ג' - ערב מוסיקה קלאסית.

18/3 : יום ששי - מסיבת פורים בית-סיפרית.

24/3 : יום ה' - פתיחת תערוכת אומנות יב'.

7-9/4 : ה'-שבת - הפקת תיאטרון יב'- בבית העמק.

מדור פרסומי

ממש לא ניתן להבחין עפ"י התנהגותם.

יחדיו הם פועלים שם, כמשפחה מלוכדת,

מלאת שמחה, רעננה ויוצרת.

יחד הם משחקים, יוצרים, כותבים

קוראים, צוחקים, פותרים תרגילים.

חוקרים, מנסים, שואלים,

מציירים, בונים ומבשלים.

לפתע-

באים מכל הפינות הילדים

עומדים סביבם מסבירים להם פנים.

פונים אל ההורים ושואלים:

הנאה החטיבה הצעירה בעיניכם?

נאה החטיבה אך אין בה מספיק מקומות ישיבה.

היפים הארונות בעיניכם?

הארונות יפים אך ישנים ובלויים.

היפים המשחקים בעיניכם?

יפים, יפים אך מאד משומשים.

הנאים השירותים בעיניכם?

נאים אך קצת קטנים.

אם כך, איתנו לא יישאר?

יישאר גם יישאר בחפץ לב

כי הרבה נשמה במקום

הרבה עשייה מתוך הלב.

אמר הילד "הילדים מוצאים חן בעיני, וגם הילדות..."

אמרו ההורים: "והמורות גם הן חביבות ונעימות".

אמר הילד: "יש לי אח בדרך, האם גם בשבילו יש מסגרת?"

אמרה הגננת:" גן צעיר ייפתח, בעזרת השם יתברך..."

אכן, כאן באווירה יש משהו מיוחד, שבה לא זוכה כל אחד.

כך היה מה שהיה

בית הספר קיים כבר 20 שנה

בכל שנה מקבלים ילדים חדשים

נכנסים קטנים - יוצאים גדולים!

ההרשמה לשנת הלימודים הבאה בעיצומה - 

לגן צעיר, גן חובה,  ז', י'

ולשאר הכיתות - על בסיס מקום פנוי.

לפרטים: מזכירות ביה"ס

ואיריס הופמן - בספריה

04-9872551

החטיבה הצעירה - מעשה שהיה כך היה.

משפחה נחמדה רצתה לבדוק גן ילדים לבנה.

מה שהניע אותם זאת השאלה...

האם להישאר בגן בישוב?

האם זה עד כדי כך חשוב?

האם לצאת ולפגוש ילדים אחרים?

מישובים, מצפים ומושבים אחרים?

ובכן,

נסעו ונסעו, עלו על ההר 

טיפסו על כמה גבעות,

ראו מגדל, נכנסו בשער

נפרש לפניהם דשא רחב וירוק.

מגרש כדורסל... פסלים התגלו... 

צעדו פנימה לתוך המבנה, מה פה יגלו? 

התבוננו וראו רחבה גדולה ומספר רב של דלתות.

ממ.. חשבו לעצמם מבנה מעניין מאד, 

מקום קצת אחר,,,גם חטיבה עליונה, גם יסודי וגם חטיבה 

צעירה.

נכנסו להם, הילד עם כל המשפחה,

היישר לחטיבה הצעירה.

מסתכלים על הקירות, הרצפה, התקרה,

קצת על החצר, על הגינה.

לשמחתם רואים הכל, כלום לא נסתר מן העין,

המשחקים, הציורים, שולחן החול והמים.

מרכז חשבון, מרכז שפה,

קוביות, מרכול, מרפאה ופינת משפחה.

ריחות עולים מן התנור החם

המסעדה נפתחה ממש לידם.

ובין כל הדברים ילדים עסוקים

הולכים ובאים, מתנועעים ונהנים.

מי מהם בכיתה א’?

מי מהילדים בגן?

*
רוצים לראות אלבומי תמונות 

מהפעילויות השונות?
ליחצו כאן

גמרנו הפרופילים התחילו טיולים

אני כבר מתכונן לפגישות הורים )וחגיגת ספרים, ושעורי מורים ו....(

גמרנו הפגישות, כותבים הערכות

את בני המשפחה אפגוש רק בשמחות.

** אין לי רגע דל....

ביום שלישי גליתי שיש לי חור אחד

מיד שם התנדבתי לפעול בועדה

להיות שותף סבבה, דבר מאוד פשוט

אז אופק לי הוסיף 60 שעות השתלמות.

אין לי רגע דל  

טיול פרויקט או ישיבה   

הו הא איזה כיף  

...אופס, הוא התעלף!

אין לי רגע דל

את השנה התחלתי במרץ רב מאוד

כתבתי ותכננתי את כל הפעולות.

שעות המערכת היו כבר די צפופות

אז בא ה"אופק" ו - הוסיף פרטניות.

אין לי רגע דל

טיול, פרויקט או ישיבה

הו הא איזה כיף

אני לא מתעייף!

לימדתי במרץ, כיתה ופרטני

וישיבת פרופיל על הכיתה שלי,

אמרתי: זה חשוב לזכור מה שהיה,

ואז הוסיפו לי חמש שעות שהייה.

** אין לי רגע דל......

הודעה חשובה
לכל קהילת הורי תפן שלום,

כפי שהנכם יודעים, בשנת הלימודים הנוכחית נסגר הגן הצעיר )“גן איילת”, גילאי 3-4(  לשנה אחת.

לקראת שנת הלימודים הבאה, התשע”ב, אנו מתארגנים לקראת פתיחתו מחדש.

ידוע לנו על הורים לילדים צעירים בקהילת תפן המעוניינים לרשום את ילדיהם לגן בגילאים הללו, אך טרם עשו זאת מכיוון שאינם מיודעים 

על כוונת בית הספר לפתוח את הגן בשנית.

ברצוננו להזמין אתכם )גם אלו המכירים את המסגרת(, וגם הורים חדשים לערב מידע על פתיחת הגן הצעיר והחטיבה הצעירה.

הערב יתקיים ביום רביעי ה- 9.3.2011 בשעה 20.00 בחטיבה הצעירה

אנא, עזרו לנו בשיווק הערב הזה והביאו אתכם עוד הורים המעוניינים לשמוע על הגנים בתפן )גן צעיר וגן חובה גילאי 3-6(

על מנת שנוכל למלא את הגנים ולהצליח לפתוח את הגן הצעיר שנית.

רשמו את התאריך ביומן שלא תפספסו, מחכים לכם!

אילת פליישר                                                                איריס הופמן

רכזת החטיבה הצעירה                                               רכזת ועדת קבלה
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