
מכתב ממרחקים - משפחת פליישר: ארי, איילת - הגננת, מאיה- כתה ב’, אסף – כתה ה’, יעל – כתה ז’, מטיילים חצי שנה באוסטרליה.
)16.3.10(  שלום לכולם,

ובכן, אנחנו באוסטרליה, סוגרים חודש וחצי, וזה אומר שהיה לנו מספיק זמן לעכל מה שעובר עלינו.

הטיול כשלעצמו מקסים, מרתק, מסקרן, מאתגר. אנחנו פוגשים דברים שזו לנו הפעם הראשונה לפגוש. 

פגשנו בעלי חיים אוסטרליים, קנגורו, קואלות, פלטפוס, אקינדה, וומבט, קוקדו, רוזלה, אופוסום. את כל החיות פגשנו בגני חיות אבל כמובן שהכיף 

הגדול הוא לפגוש אותן בטבע. אנחנו מטיילים בגנים לאומיים כך שאנחנו פוגשים אותן הרבה בטבע. 

דברים נוספים חדשים שראינו הם מכרה פחם, מכרה 

זהב )בפעולה(, ילידי אוסטרליה )האבוריג’ינים( ומנהגיהם 

המדהימים. טיול מסביב ללוע של הר געש כבוי, יערות גשם 

וכמובן האוקיאנוס, האוקיאנוס הענק והקר... כל אילו הם 

דברים חדשים לנו, כמובן שקיימים הדברים הרגילים.

אבל החוויות האמיתיות הן החוויות המשפחתיות. 

ההתארגנות בקראוון, הנסיעות המשותפות, הלינה 

המשותפת )חמישה בקראוון אחד...(, ניווט בכבישים, 

הריבים, הצחוקים, איבוד החושים והשפיות אחרי נסיעה 

של חמש שש שעות...מינימום..., הצפיפות, חוסר הפרטיות. 

ניסיונות התקשורת באנגלית של הילדים. שימוש בשירותים 

ובמקלחת שונים כל יום, וכמובן אנשים שונים שאנחנו 

פוגשים בדרך.

אנחנו נמצאים קצת בפאזה אחרת, שכחנו שיש בית ספר, 

עם זאת הילדים הכינו להם יומני מסע והם מעדכנים אותם 

מידי פעם, כותבים, מציירים, מדביקים תמונות וכו’. את פסח 

אנחנו חוגגים צפונית למלבורן יחד עם ההורים והאחיות של 

ארי שיגיעו אלינו, אחר כך אנחנו נמשיך צפונה לכיוון סידני 

וצפונה יותר.

נשיקות מהפליישרים.
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דבר המנהלת

שלום לכולם,

תכנון השנה הבאה נכנס להילוך גבוה. תקציבי משרד החינוך יקוצצו באופן ניכר, ומאידך יתכן שבית ספרנו יוכנס לרפורמת “אופק חדש”, אשר 

מרחיבה את המשאבים במידה מסוימת. הקיצוץ- כבר ידוע. כניסה ל”אופק חדש” - עדיין לא ואין לו”ז מחייב למשרד החינוך. כשיוחלט כמה בתי ספר 

יכנסו בשנה הבאה ומיהם - תדעי... כך נענות שאלותי.

אז כמו תמיד- צריך לתכנן אבל להיות מאד גמישים, לקוות שלא יהיו שינויים גדולים מידי, ומה שבטוח, להתכונן נפשית גם להפתעות.

מזל שהיום - יום כל כך תוסס ופורה, לומדים בכל הדרכים האפשריות, מציינים באופן מכובד את ימי הזיכרון, ונהנים מהרבה פירות של עבודתנו.

אני מאד מקווה שאתם עוקבים ונהנים מהשפע התרבותי שאנו מתברכים בו בחודשים האלה בכל שנה - תאטרון, אמנות, מחול ועוד.

זהו גם הזמן לישורת האחרונה לקראת בחינות הבגרות בתיכון, הצגת ההגברות ובחירתן בכתות ט’, הכנות למתחמי יצירה וערב שורשים בכתות ח’ וז’, 

הכנות למסיבת סיום כתה ו’, פרויקטים רבים בכתות היסודי, תהליכי קבלת תלמידים חדשים ועוד.

מאד תוסס, אמרתי כבר?

להתראות, בריאות לכולם

תמר

אז מה היה לנו, סיכמה תמר...

מחכה לנו הרבה עבודה בחלק האחרון של השנה והמנוחה בחופשת הפסח בהחלט הגיעה בזמן.
אני בטוחה שכל מושגי רשת התמיכה, הנוכחות, מניעת ההסלמה הממלאים את ימינו מתחילת שנה זו יהיו נחוצים ויבואו 

לידי ביטוי גם בחלק האחרון של השנה כי בשעה שהכוחות מועטים יותר, והמשימות רבות יותר, אנחנו כצוות צריכים אחד 
את השני, את היחד, את ההתגייסות והמשיכה בעליה האחרונה.

חזקו ואימצו

ביום זכויות האדם, התקיים לתלמידי כתות ז’ - י’  יום מיוחד בו פעלו התלמידים יחד בקבוצות אורך. הנושאים היו מגוונים מאד.
חלקם הועברו על ידי מורי בית הספר וחלקם על ידי אורחים מבחוץ. תודה רבה לצוות המארגן שטרח רבות- לילה, יהושע, נדב, ועמית שילה 

התלמידה. תודה גם לכל המחכנים, הסייעות, המורים המקצועיים שהשתתפו באופן פעיל וסייעו.

התקיימה פעילות לילה מיוחדת לכתה ז’, “לילה לבן”. המחנכים ומורי השל”ח: רויטל, איתי, רחלי, וצפריר. תודה רבה רבה ולכל כוחות העזר 

שתמיד נכונים לכל פעילות - בלב חם. הפעם כללו כוחות העזר גם את המש”ציות מכתה ח’- איזה יופי של דוגמא אישית!! 

רחלי כותבת:

 פעילות “לילה לבן” לכיתות ז’ התקיימה בלילה שבין יום שלישי-רביעי- 6-17/03

 בשעה 18:00 התכנסנו בח’רבת געתון. לאחר התארגנות בשטח, פתחו אופיר ושחר ס. בשיר פתיחה קליל ויצירתי.

לאור העששיות שפוזרו במתחם הח’רבה, חקרו התלמידים בקבוצות את המבנה ובמשימות התחפשו לתורכים, כתשו פולי קפה בעלי ומכתש, בנו 

מגדל גבוה וכו’. את הבטן מילאנו בפוייקה, סלטים, תפו”א אינדיאני במדורה.

 פעילות “לילה טוב” הונחתה ביד רמה ע”י המש”ציות מכיתה ח’: בר, פז, עינב, שחר ואופיר שהיוו דוגמה נהדרת למנהיגות צעירה ואיכותית.

 בשעה 2 לפנות בוקר החווה החקלאית הפכה פניה ל”בית קולנוע”, התלמידים צפו בסרט וחלקם התחממו בלילה הקר בחום המדורה.

עם הזריחה עשינו סיכום זריז והתלמידים פוזרו ברכבי המשפחות לבתיהם.

תודות למחנכים: רויטל )שגייסה את כל משפחתה לעזרה – תודה ענקית למנחם !( ואיתי שעמלו לקראת הלילה, לדרור, צפריר ואבא של נועם.

כתה ד’ יצאה לטיול השנתי לאזור הכנרת והארבל
מתוך דברים שרוית כתבה להורים: 

איזה כיף היה לנו אתמול בטיול, ממש חגיגה!  אתם יכולים להיות גאים בילדים שלכם )אני מאתמול 

הולכת כמו טווס(/ יש לי כיתה נפלאה עם ילדים גיבורים, נבונים, נעימים ומפרגנים- אוהבת אתכם  

 אתם הכי טובים )פולנייה שכמוני!(.

הטיול היה מאתגר מאד, המסלול בהר ארבל היה לא פשוט , אך הילדים עברו זאת בהצלחה רבה , 

הם התגברו על קשיים רבים בדרך ובסוף המסלול פינקתי אותם במדליות, סוכריות וקרטיבים...

את ארוחת הערב אכלנו בבית הספר מכיון שרוח חזקה מאד “העיפה” אותנו בכנרת, זה היה מיוחד 

מאד להגיע לבית הספר בלילה, רק אנחנו בכל בית הספר, תודו, אף כיתה לא עשתה זאת! הילדים 

התרגשו מאד ואף רצו להישאר וללון שם.

תודה ענקית לאמית הנפלאה על התכנון, ההדרכה, הפרגון והגמישות. וביום חמישי סיכמו הילדים את 

הטיול במשחק “הטיול הגדול”. אני ביקרתי ונהניתי לראותם, הרגשתי גאה מאד בצוות הנהדר - רוית, 

אמית והסייעת אירית שעוזרת בכל דבר.

תלמידי כיתות הסי.פי יצאו לטיול אתגרי ומקסים
רחלי כותבת: 

 ביום רביעי, 17/03 יצאו כיתות סימה והודא לטיול ב”חי-בר כרמל” ו”הגשר התלוי” מעל נחל קטיע )רמות יצחק, נשר(.

 התחלנו בשמורת הטבע “חי-בר” שם המסלולים נגישים ומותאמים: ממרפסות התצפית   נהנינו מנוף הכרמל והים.

כיתת הודא ליוותה את השיר “ההר הירוק” כשלראשיהם כתרים ירוקים שהוסיפו לססגוניות.

 תלמידי כיתת סימה הדריכו על בע”ח החיים הנמצאים בשמורה וריגשו אותנו ביכולותיהם וביטחונם העצמי - כל הכבוד!

בצהריים עשינו פיקניק בניצוחן של שולי ותמי - כשהן בשטח הבטן כבר לא במתח.... - פיתות על הסאג’, לבנה, סלטים וקציצות מעלי חובזה שקטפנו 

בשטח. בשעות אחה”צ לא נכנענו לעייפות ונסענו לנחל קטיע שם חצינו את הנחל למרגלותינו בהליכה על הגשר התלוי.

נדרש כוח פיזי של המסייעים ובזכותם נהנינו מאתגר אמיתי.

 חזרנו בשעת ערב מאוחרת לתפן אחרי שמיצינו עד תום את האוטובוס הנגיש שעושה את חווית הטיול לאפשרית, יעילה ומהנה.

תודה ענקית לאנשי “ספירל” שליוו את הטיול וגילו לנו שוב, שיש “אנשים טובים באמצע הדרך”, לסייעות המדהימות שבזכותן הטיול מתאפשר: סיגל, 

תמי, רייצ’ל, שולי, טל.   ולמחנכות: סימה והודא. כל טיול שכזה מרגש ומחמם את הלב.

אירוח תלמידי ח’ כסרא בתפן - ביום שני ארחו תלמידי ח’ שלנו וצוות המדעים קבוצה של תלמידים מכסרא. הפעילות היתה בקבוצות 
משותפות, בתחום המדעים, השפה הערבית וגם בהיבט החברתי. היה ביקור מוצלח ומיוחד ואנו מקווים שיהיה לו המשך. היוזמה באה מצד מורות 

המדעים והמדריכה מטעם משרד החינוך בתחום, שהיא מורה בכסרא. ההכרות יצרה סקרנות והולידה רצון לעשות משהו יחד. אני מאמינה גדולה 

ביוזמות מקומיות ובצורך שצומח באופן טבעי, יותר מכל הפרויקטים עם השמותה גדולים, ואני מאד שמחה שזה מתרחש. תודה רבה לאורלי בוקסמן, 

לנעמי, למרים מלניק, לשירין ולהגר ותלמידיה. נוהא מכסרא כתבה לצוות כך:

הוקרה והערכה לצוות המורים בבית ספר תפן - נעמי, אורלי, שירין והמחנכת הגר.

אנחנו מודים לכם מקרב לב על האירוח החם ועל הפעילות המעניינת והחווייתית  המזמנת למידה ומחזקת ערכים. כולי תקווה שזה הצעד הראשון 

לעוד מפגשים ולעוד עבודה משותפת בעתיד שמחזקת את הקשר בין ילדינו  ומחזקת את ערך כבוד האדם  בחברה רב תרבותית .

פעילות רב-גילאית ביסודי
לקראת חג הפסח התגבש הרעיון:  כל ילדי היסודי א- ו’  יצאו מעבדות לחרות.. הפעילות תוכננה לשעות הבוקר בהנהגתם של ילדי כיתה ו’.

הילדים מכיתות א’- ה’ חולקו ל 12 קבוצות )12 השבטים( לכל קבוצה צורפו שני ילדים מכיתה ו’ כמנהיגים ומובילי השבט. כל שבט קיבל את אחד 

משמות 12 השבטים ואת הסמל המאפיין אותו.

ילדי ו’ והקבוצה התבקשו לחשוב על המנון לשבט, ליצור דגל, ולחלק בינהם תפקידים ואחריות לקראת הפעילות.

השבטים השונים נפגשו כיומיים לפני הפעילות, הכירו ביניהם, צעירים ובוגרים, וכל זה נעשה ברחבת הכניסה, ישבו במעגלים כל שבט ושבט  והיה 

בהחלט מרגש  לראות את ילדי ו’ פועלים מתוך אחריות ובגרות. 

התוכנית הייתה שמשה )צפריר( יוביל את בני ישראל למדבר )העץ הקדוש( וכשנגיע לעץ הקדוש כל שבט יתמקם ויתארגן להכנת הבצק ואפיית 

הפיתות ובמקביל - גיבוש השבט תוך שירת ההמנון ויצירת פסל סביבתי קבוצתי כסמל הקבוצה.

ביום חמישי שבו תוכננה להתקיים הפעילות - ירד גשם ונאלצנו לדחות. כבר באותו היום החלטנו לקיים את הפעילות בשבועות ושוב לצאת למדבר 

והפעם למעמד הר-סיני ומתן התורה...

לקראת הפעילות  יפגשו שוב השבטים למפגשי הכרות מעמיקים יותר ותכנון מחודש של המסע...

מיכל נופך-קורן

בחמישי בערב התקיימה פתיחה חגיגית לתערוכת האמנות של תלמידי י”ב אמנות- צילום, ציור-פיסול וגרפיקה ממוחשבת, שלמדו 

ולומדים ממורותיהם המסורות: מיקי, טרי, רינה ויערה. על התערוכה עבדו בשבועות האחרונים באינטנסיביות רבה, כולל המון עבודה בזמן חופשת 

הפסח והתוצרים- מרגשים ומרתקים.  אין ספק שתוצרי עבודה של שנים רבות, החל מהיסודי, וחשיפה גדולה לתחום נותנים את אותותיהם. לשמחתנו 

ניגשו לבגרות באמנות גם השנה תלמידים מכתת הסי.פי, מה שאינו מובן מאליו וברור במקומות אחרים. מפקחת החינוך המיוחד שנכחה בפתיחה 

וקודמתה שיצאה לפנסיה אך נשארה מאד קשורה אלינו,  התרגשו מאד מהשותפות של תלמידי החינוך המיוחד בתערוכה זו. תודה מיוחדת לכל נשות 

הצוות החינוכי של י”ב שהיו שם לכל אורך הדרך בתמיכה עצומה. תודות להורים הרבים שסייעו בבניית התערוכה.

התערוכה מתקיימת ב”בית הצהוב”. )המבנה הראשון הבולט מצד ימין כשבאים מכרמיאל לתפן / האחרון מצד שמאל כשיוצאים מתפן לכיוון כרמיאל.(

תודה למשפחת זנג על שאפשרו לנו את החללים המעולים לתערוכה, במחיר סימלי.

כולם מוזומנים להגיע. התערוכה תעמוד עד אחרי יום העצמאות. לתיאום ביקור בתערוכה- רינה: 0522488486
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