
… הפקת התיאטרון של י”א: מונולוגים-דיאלוגים
קטעים ממגוון מחזות קלאסיים, שמעלים התלמידים, בזוגות או לבד.

…  הגן בטיול שנתי
ביום שישי יצאנו לטיול השנתי, לנחל פרוד. 

ההתרגשות החלה כבר כשעלינו על האוטובוס. אנחנו, על אוטובוס כזה גדול!

הגענו לנחל פרוד בכדי לגלות שכבר לא זורמים בו מים. אך לא היה בזה בכדי לייאש אותנו, ההיפך: אכלנו ומיד יצאנו לדרך במעלה הנחל. אחרי עליה 

מתונה בה עזרנו זה לזה, הגענו לבריכה קטנה עם מים, כאן לא היה מי שיעצור מבעדינו להיכנס, להירטב, להשפריץ וליהנות.

צפריר הסביר לנו על קו פרשת המים, שתינו תה )וההורים קפה( והמשכנו למעלה.

שוב פגשנו את האוטובוס שהחזיר אותנו לתפן.

בחזרה קיבלו אותנו בברכה בפסטיתפן, והבנו שבחרנו ביום המתאים!!!

אז מה היה לנו? - קבוצת ילדי גן קסומה, הורים מלווים מצוינים, צוות וצפריר מוביל - היה נהדר - תודה רבה!!!   איילת

תודה!

אז מה היה לנו:
בין חופשת הפסח ליום השואה, יום הזיכרון, טיולים, יום ספורט ויום המדע, הפקות תיאטרון, תערוכת אמנות, מצעד הספרים, יום הורים ופסטיבלים...

בטח היו גם כמה ימי לימודים...

 …
עוד מה”פסטיתפן”

תודות: 

כותבת אורנה, ממחנכות השכבה להורים ולתלמידים:

שלום לכולם. אני רוצה להודות לכל מי שטרח, הכין, הביא, הקים דוכן, ניהל דוכן, פירק דוכן... כל מי שהיה במהלך כל האירוע הרגיש את העומס הרב 

שהוטל על כתפי כולנו. זכרו שכל העבודה הרבה שהושקעה לפני האירוע ובמהלכו היא למען ילדכן ולמענכם, תודה מיוחדת לתמי פפר ודורית מזרחי, 

שהיוו את חוליית הקשר בין בית הספר ,ילדכם וביניכם. אתן הייתן מקסימות וטרחתן רבות כוועד המארגן של האירוע. אני גאה מאוד בילדכם /ילדתכם 

ומשתפת אתכם במכתב ששלחתי להם: שלום לכם. רציתי לומר כמה מילות ברכה וגאווה: הייתם נהדרים. עבדתם קשה מאוד במהלך האירוע. חלקכם 

השקיעו ימים ולילות למען הצלחתו. היה לכם חשוב ביותר לתת תנופה גדולה מאוד לאירוע זה ואכן, הצלחתם בגדול. התוצאות מדברות בעד עצמן. 

הנאת האורחים היתה עצומה. יש שכר לפעולתכם )כדברי ירמיה נביאנו ל”א(. על כך אני גאה בכם מאוד. באהבה רבה, אורנה

כותבת דורית מזרחי לשותפיה ב”עלה בגליל”:

לחברי “עלה בגליל” שלום -

 תודה לכל אלה שתרמו ל”פסטיתפן”. היה מאוד מוצלח. גם בזכות התרומות שלכם נאסף הרבה מאוד כסף לבית הספר.

אנשים שזכו במתנה שהענקתם ייצרו איתכם קשר בקרוב. אני בטוחה שתפנקו אותם מכל הלב.

התנדבו ותרמו:

כפרניק -  שפרסם את אירוע ה“פסטיתפן“ באתר  /  פט בר - פינת ליטוף בפסטיתפן, תספורת לכלב ושק אוכל גדול  /  ליאורה שקד - טיפולי יופי  /  
גילי סליס - פגישת יעוץ תזונתי  /  איריס  נריה - מפגש אפיה  /  תמר שריג - תספורת  /  גילי לזר – מסע פנימה, עיסוי מפנק  /  “יוצרים בירוק“ - 

שעת יעוץ לגידול ירקות אורגניים  /  אילן גרינברג - אבחון וטיפול באמצעות פרחי א”י  /  אילת אלמוג - שעה וחצי של אימון אישי  /

שי וילוז’ני - שעת טיפול במחשב  /  שני דרור - שעת יעוץ לאילוף הכלב  /  המרכז לגיל הרך - כרטיסים להצגת ילדים ופעילות לאמהות ותינוקות.

…  “מצעד הספרים” ביסודי -  פעילות לעידוד הקריאה

 …   הפקת התיאטרון של י”ב בבית העמק
“העולם בו אנו חיים” מאת קארל צ’אפק. משל על חיי אנוש דרך עולם החרקים.
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פרפריםברשת

… יום המדע לחט”ב
כותב שמואל כהן, נציג “קדימה מדע”, תומך בפעילות שלנו בתחום טכנולוגיה ומדעים, שביקר בביה”ס: 

תמר ושלומי ערב טוב,

מצ”ב הדווח הקצר  והתמונות ששלחתי היום למשרד  מההתרשמות שלי במהלך יום המדע שהתקיים אצלכם. ניכר כי השקעתם מאמצים רבים בהכנת 

היום. צוות המורים נרתם למשימה כדי שהתלמידים יחוו חוויה לימודית מרתקת , התענינות התלמידים והתוצרים שבנו תרמו רבות להבנת הנושא 

המרכז, וכל זה בתנאים לא תנאים. יישר כוח.

שלום לכולם, היום התקיים יום המדע בביה”ס תפן. השתתפו תלמידי חטיבת הביניים, הנושא המרכז של יום המדע היה תעופה. היום החל בחידון כיתתי 

בהנחיית המחנכים וצוות מורי המדעים. לאחר מכן התחלקו התלמידים לסדנאות, כל תלמיד השתתף בשתי סדנאות. הצטרפתי למנהלת ביה”ס תמר 

אוגד לסיור בסדנאות בהן  בנו התלמידים מצנחים, טילים, שקיות פורחות , שמעו הרצאה על עופות דורסים, בנו דאונים, הפריחו בלונים, בנו תמסורות 

גלגלי שינים. בכל אחת מהסדנאות התרחש תהליך לימודי של העקרונות המדעיים שמאפשרים להסביר כיצד הטיל עף באויר, כיצד עופות גדולים 

מסוגלים לעוף למרחקים מבלי להתעייף, מדוע אויר חם גורם לשקית לרחף באויר מעלה מעלה, כיצד דאון מסוגל לדאות, מהם החומרים מהם הוא עשוי 

, כיצד ניתן להגביר מהירות באמצעות גלגלי שיניים את הקבוצה  הזו הנחה שלומי מח”ט ביה”ס. רגע 

השיא  היה כאשר השקית שהתמלאה באויר חם לאחר מספר ניסיונות עלתה אל על , כך גם היה 

עם הטילים שבנו התלמידים.  בסוף היום )אני עזבתי לאחר שילוח הטילים והפרחת השקית( לצפות 

בסרט – “אפולו 13”.  ניכר כי היתה הכנה רצינית מקדימה של יום זה. צוות המורים התגייס למשימה, 

הפעילות היתה מענינת, התלמידים חוו חוויה לימודית מרתקת. כל הכבוד

… פעילות משותפת הורים-ילדים בכתה ג’
מספרת הילה המחנכת:

לפני יום העצמאות, נפגשנו, ילדים והורים בכיתה ג’ לפעילות משותפת. הפעילות הייתה סביב נושא העצמאות והכילה שתי פעילויות. האחת: יצירת 

דגל ישראל בסגנון חופשי, כאשר מרכיבי הדגל: מגן דויד ושני פסים היו בכל יצירה. מבואת הכניסה בביה”ס מקושטת ביצירות הילדים. והשנייה: עיצוב 

דמות:ישראלי או ישראלה מבצק סוכר על מאפינס. בשתי הפעילויות הילדים וההורים עבדו ויצרו יחד תוך הנאה, צחוק, יצירתיות ושיתוף פעולה. לבסוף 

התכנסו לארוחת עצמאות משותפת שהייתה טעימה מאוד. היה כיף אמיתי!!!

… מבצע “החייאת תמונה” המסורתי
במסגרת לימודי תולדות האמנות בי’, בוחרים התלמידים, בקבוצות, תמונה ידועה ויוצרים אותה בתלת מימד: רקע מצוייר ואנשים, בתלבושות ופוזות 

מתאימות. הפעם הוצגו העבודות לקהל ברב-תכליתי, הדמויות בציורים שקמו לתחיה - תלמידי מגמת תיאטרון.

… תערוכת אמנות י”א

… טיול שנתי כתה ד’
מספרת אמית:

הטיול השנתי של כתה ד’ הוא ההוכחה לשיח עם מזג האויר הכי משוגע שהיה לנו: הוא נדחה במשך חודש וחצי שלוש פעמים – בגלל גשמים )כן ירבו, 

אסור להתלונן!( ובפעם הרביעית היה חשש לחום כבד שימנע מאיתנו לרדת את הארבל. אבל כשהגענו שוב היה מהפך והחל לרדת גשם.... לבטל ולחזור 

הביתה לא העזנו, ולמזלנו היתה הפוגה משמעותית בגשם שאפשרה את הירידה. וכך התנהל כל הטיול בין גשם טרופי קל לבין הפוגות. קיימנו את כל 

המסלול ואפילו נכנסו למים כמתוכנן ליום החם... בקרנו באום-ג’וני, שם ראשיתה של דגניה – אם הקבוצות והקיבוצים, ביקרנו בקבר רחל ושרנו משיריה, 

התרחצנו בעין-שבע ליד טבחה ולבסוף אכלנו ארוחת ערב תחת מחסה מהגשם בקבוצת כנרת.

… משחק “הטיול הגדול לכרמל”
של כיתה ה’ לסיכום הטיול השנתי           

מסבירה אמית: המשחק מתנהל בכיתה בעזרת ספרים ומפות שהכינו הספרניות מבעוד מועד. הוא מתנהל על מפה, בקבוצות, כאשר כל קבוצה 

מתקדמת במסלול הטיול וצוברת “טיולונים” )כסף המשחק( בהתאם למשימות השונות שפגשה בדרכה.

… דרבי כדורגל בין שתי כתות י”א

… חידון השפה העברית לחט”ב:
מתארת מיכל רייס, המורה ללשון:

התקיים חידון השפה העברית לחטיבת הביניים. בחידון השתתפו שני נציגים מכל כיתה )ז’-ט’(. המשתתפים קיבלו נושאים ללימוד עצמי בבית, וחלק 

מנושאי החידון נלמדו בשיעורי לשון. החידון כלל שאלות בנושאים שונים , כגון מילים שחודשו על ידי האקדמיה ללשון העברית , צירופי מילים שהיו 

נהוגים בראשית השפה )מורה השעות = שעון, מחסה ממטר = מטרייה וכ”ו(, אליעזר בן יהודה, ניבים וביטויים וסיפורי מילים. במהלך החידון שולבו גם 

חידות לקהל. כל המתמודדים וכן הקהל הפגינו רצינות רבה וידע רב.

השאיפה היא לחבב את השפה העברית על התלמידים, וכן לגרום להם לדבר בשפה תקינה ויפה.

… הקהילה חגגה יחד מקסים ב”פסטיתפן” - האירוע השנתי הגדול, בהפקת הי”בניקים והוריהם - כמתנת סיום לקהילה בה גדלו.
ההכנסות היפות יעזרו במימון מסיבת הסיום שלהם וחלק ניכר יינתן, גם השנה, לועדת ההנחות לטובת המשפחות הפונות. האירוע נדחה בשבוע, עקב 

מזג אויר חורפי, והיה אביבי, שמח, מלא מוזיקה, מבחר גדול של “יד-שניה”, הפעלות יצירה, דוכנים מגוונים והמון אוכל בייתי מעולה. מרגש לראות את 

כמות הבוגרים המגיעים, מכל התפוצות, גם הם, להיות איתנו. מי שהיה הרוויח ומי שלא - שימו לב לאירוע בסוף השנה הבאה! שלא תגידו: “לא ידעתי”.

…תהליך הקבלה לביה”ס כמעט הסתיים. ההרשמה היתה יפה ואנו 
מצפים לקליטה מוצלחת של התלמידים המצטרפים ומשפחותיהם.

עדיין ניתן לפנות בנושא לאיריס הופמן.

…ועדת קבלה
אנו בסופו של תהליך הקבלה לבית הספר וזה הרגע לסכם מה קרה 

בנושא זה השנה. לוועדת קבלה היו שני יעדים עיקרים השנה:

פתיחת גן צעיר בשנית והכפלת מספר תלמידי כיתה ט’  העולים לי’ כך 

שבסופו של דבר נעבור מכיתה ט’ אחת לשתי כיתות י’.

בנוסף ליום הפתוח שהיה מיועד לכל המתעניינים, ערכנו ערבי חשיפה 

להורים המתעניינים בשתי קבוצות גיל אלו, כך שהמתענינים יוכלו לקבל 

מענה להתלבטויות שלהם ולשאלות שעולות בזמן ההחלטה היכן להרשם ובאיזו דרך חינוכית לבחור.

ההרשמה השנה לכל הכיתות - כולל כיתות שאין לנו אליהן קליטה - היתה לשמחתנו רבה במיוחד. רבים מהמתעניינים מחפשים אלטרנטיבה חינוכית 

לילדיהם, ומשמועות על מה שקורה אצלנו, הם מעוניינים להיות חלק מהקהילה ולקחת חלק בדרך החינוכית שלנו. ההדים על מה שקורה אצלנו 

מתפשטים בכל האזור ואף מחוצה לו. בחופשת הפסח ערכנו ראיונות לכל הנרשמים - וזה המקום והזמן להודות לכל המורים, ההורים והתלמידים 

שהגיעו ותרמו מזמנם כדי לעזור לנו לראיין ולהיות שותפים בתהליך – תודה!

לאחר הראיונות קיימנו ישיבות החלטה בהם דנו על כל הילדים שראיינו וניסינו להגיעה להחלטות הנכונות שיתאימו להרכב הכיתות הנוכחי, בלי לפגוע  

בהחלטות פרלמנט הקליטה. בימים אלו אנו מקבלים אישורי העברה מהעיריות/מועצות השונות וההורים מגיעים למזכירות בית הספר בכדי לרשום את 

ילדהם. הצלחנו לעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו - הגן הצעיר עומד להפתח וגם כיתה  י’ נוספת .

ועדת קבלה מאחלת לכל הנקלטים קליטה קלה ומוצלחת .

… עברנו את יום ההורים שלקראת סיום השנה - מפגשים משמעותיים רבים בין הורה-ילד-מורה. הזדמנות להיכרות הדדית, הבעת הערכה, בקשות 
מיוחדות וחשיבה משותפת על פתרונות לקשיים.  הכל ועוד מובא בהמשך.  תהנו!  להתראות, רינה כהן
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עוד “פרפרים ברשת” להנאתכם. הלפני האחרון של השנה.
אולי תרצו לכתוב לנו, לספר משהו, לפרגן למישהו...     

ביום ההורים תלינו את הגיליון הקודם על לוח, כדי שמי שעדיין לא פגש/פתח במייל, יוכל לראות מה הוא מפסיד.

סרט תדמית של ביה”ס שהכינו תלמידי סדנת הקולנוע של שחר: 
)סרט מקסים, מצחיק, עשוי מצוין. כדאי לראות(

http://www.youtube.com/watch?v=F9oVpz9McXg

פרסומים

אוריה אשל ז”ל, תלמידה בכתת סימה, נפטרה ממחלה קשה

רבים לא הכירו אותה, את אוריה שהצטרפה לכתת הסי.פי רק השנה, וחלפה שקטה ועדינה בחיינו. בלב מי שהכירה נותרה החוויה.

אוריה נפטרה ממחלה לפני פסח. בשורות הבאות כתובים דברי חבריה ומוריה מכתת הסי.פי. יהיה זכרה ברוך.

מילות פרידה מאוריה אשל ז”ל כפי שנכתבו בהספד של ילדי הכתה:

אוריה היקרה, הגעת אל כיתתנו בתחילת השנה: נערה חייכנית, זוהרת ומלאה באנרגיות חיוביות.

למדנו להכיר אותך: את אישיותך המיוחדת, הצרכים, הרצונות, האהבות היכולות וכו’.. ואת אותנו.

מהר מאוד הרגשנו נוח בחברתך, נדמה כי שנים אנחנו מבלים ביחד. אהבת מאוד להקשיב לסיפורי השואה, 

תוך שאת מקפידה לשאול שאלות חכמות שנבעו מתוך סקרנות ורצון עז להמשיך ללמוד ולנבור בחומר.

לאחר מספר חודשים מאושרים ומלאי תקווה, החלה ההידרדרות במצבך הפיזי, הבדיקות העידו חד משמעית 

כי הגידול שמימנו סבלת בגיל צעיר חזר. הטיפולים האגרסיביים שעברת גרמו לך סבל וכאבים רבים...... 

אוריה, מלאכית שלנו, הרגשת וידעת כמה אהבנו והערכנו אותך. בקייטנת הפסח צילמנו והסרטנו אותך –

נראה בדיעבד כי נפרדנו ממך. ברכנו אותך, הקדשנו לך שירים ואת בדרכך הקשבת, חייכת וליטפת....

ילדה יקרה, מודים לך על הזכות הגדולה שנפלה בחלקינו ללוות אותך בדרכך האחרונה, להיות לצידך, ללטף 

אותך, לנשק ולחבק. ריגשת אותנו עד דמעות.... כבר מתגעגעים. יהיה זכרך ברוך. תלמידי וצוות כיתות הסי.פי

משולחן המנהלת
שלום לכולם,

התקופה האחרונה של שנת הלימודים מאופיינת בהרבה מאד פעולות של מדידה והערכה. כולם יקבלו אוגדני הערכה ובהם מידע שחלקו כבר יהיה 

מוכר - תלמידי היסודי אל מול נושאים אישיים ותיקי עבודות, בחטיבת הביניים עבודות שורשים, ביצועים שונים הזוכים להערכת המורים, מבדקים בכמה 

נושאים ובתיכון- מבחנים לקראת בגרות ובחינות הבגרות עצמן .

בית הספר שלנו צועד על שביל צר וחלקלק לאורך כל השנים- כיצד להעריך במקצועיות את התקדמות התלמידים, כיצד לכוונם להמשך ההתפתחות 

האישית שלהם ולחזק את המוטיבציה ללמידה מבלי להחליק לעבר המדידה הסטנדרטית שנראית לכאורה קלה, פשוטה ומוכרת יותר אך יש בה פגמי 

יסוד ניכרים.

בצד מאמץ זה אנו פוגשים במהלך השנה מבחני סטנדרט ארציים שאיננו יכולים שלא לבצע )אחרי הכל מדובר במוסד מוכר ורשמי של משרד החינוך...( .

אנו מתמודדים באומץ בהליכה על השביל הזה ומחפשים תמיד את הדרך.  

לכם ההורים יש דעות מגוונות בנושא והן נשמעות בהזדמנויות שונות, אך אני מקווה שרוב ההורים בוטחים בדרכו של בית הספר המקיים דרך הערכה 

שונה לאורך שנות הלימוד של הילדים ולקראת סיום- תפנית. לאורך שנים אנו רואים שבקו הסופי, בסטנדרט הארצי, התלמידים מגיעים לציונים יפים 

מאד בבחינות הבגרות.

האם זה קורה הודות הדרך או למרות הדרך ? לדעתי, הודות לדרך שלנו, שמחזקת ומצמיחה את התלמידים, מבססת הכרות עם ה‹אני‹ וביטחון עצמי 

ולא מועכת אותם בהישגיות לשמה....  

הנתונים שהגיעו השבוע מראים- 77%  זכאות לבגרות, בשנת תש”ע מקרב תלמידי י«ב,  כולל תלמידי החינוך המיוחד - גאווה גדולה בשבילנו שהם 

ניגשים לבגרות, גם אם לא זכאים לתעודה מלאה. 

אחוז המצטיינים גבוה מאד, 100% מהזכאים מחזיקים תעודות המאפשרות כניסה לאקדמיה ועוד מדדים ממדדים שונים.

המורים של ילדיכם, החל מהגן ועד כתה י”ב אחראים במידה רבה להצלחה זו, הן בשמירה על שפיות לאורך הדרך והן בתפנית דרכי ההערכה ושילוב

כל מה שהיה נכון עד אז, עם למידה מכוונת לבגרות, בסיום. נשמור יחד על המורים והמורות האלה, נעודדם, נחבקם ונפרגן להם .

תודה רבה !!! תמר

הודעה חשובה:  הללויה!!!!
בשמחה רבה אנחנו מודיעים על פתיחתו מחדש של הגן הצעיר )גילאי 3-4(. ההרשמה לגן היתה יפה ומרשימה, אי לכך ייפתח הגן כבר בשנה הקרובה.

שוב יתרוצצו בין רגלינו זאטוטים מקסימים, שוב נריח את ריח החלות המגיע גם מכיוון הגן הצעיר, שוב ישירו הפצפונים בפנינו בסיכומי חודש, וזו רק 

ההתחלה...    בהצלחה לגן הצעיר ולצוות!!!

http://www.tefenschool.org.il/
http://www.studiogur.co.il
http://www.youtube.com/watch?v=F9oVpz9McXg
mailto:cookieschooltefen%40gmail.com?subject=%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%91%D7%99%22%D7%A1%20%D7%AA%D7%A4%D7%9F

