
דבר המנהלת

בגדים רבותי, בגדים...

בבית הספר מצטברות ערמות ענק של בגדים שנשכחו על ידי הילדים. מה זה אומר?  שיש להם יותר מידי בגדים ולא הרגשנו בחסרונם? שתמיד 

אפשר לקנות עוד כי הסחורה מסין ממש זולה? שאנחנו לא מחנכים לאחריות אישית את ילדינו? שהחורף חלף ובמילא הבגד יהיה קטן בשנה הבאה?

אני פונה אליכם ההורים ומבקשת - נסו לשים לב לענין ולנסות להקפיד קצת יותר שמה שקנינו, נלבש פעם אחת, כיבסנו, קיפלנו, שמנו בארון, ויצא 

בבקר מהבית, יחזור. זה חינוכי, חשוב, ערכי יותר. משהו בשפע הנזרק הזה צורם לי מאד. השפע הנזרק הזה )אנחנו לוקחים פעם - פעמיים בשנה 

לפתחון לב או למחסן של עמותה אחרת, לאחר שביום ההורים הבגדים מונחים ואין דורש...( מתחבר קצת ל “שהמנקות ינקו”, “נעלם לי הקלסר”, “לא 

יודע איפה שמתי את דף העבודה, תני לי חדש”, וכן הלאה.

בואו נעבוד על זה יחד...

להתראות 

תמר

אז מה היה לנו...

הטיול השנתי של כיתה ה’ לכרמל:

ילדי כתה ה’ עם אמית, דפנה והורים מלווים לטיול שנתי לכרמל ולחוף הכרמל. 

אמית כותבת: במזג אויר נפלא, לאחר דחייה )בשל איומי גשם( יצאנו ליומיים דחוסי פעילויות וחוויות בכרמל. ביקרנו בגני הבהאיים, הלכנו בנחל 

כלח ב”שויצריה הקטנה” והכרנו את הצנירים המפורסמים )צורת סלע( של הכרמל. למדנו על אמת המים העתיקה שבנו הרומאים להוביל מים 

לקיסריה לאורך 23 ק”מ )!( וזכינו לפגוש אותה בשני מקומות: בחלק התת קרקעי, בניקבה חשוכה כשאנו הולכים בתוך המים, ובחוף ליד קיסריה 

שם טיפסנו על האמה הבנויה קשתות אבן )אקוודוקט( וגלשנו בדיונת החול הצמודה אליה. לחול של קיסריה כשרון הידבקות מדהים וכולנו היינו 

 מלאי חול. את הלילה עשינו בקבוץ מעגן מיכאל בבית ילדים.

ביום השני ניווטנו בזכרון-יעקב בעקבות מקימי המושבה לפני כמאה ושלושים שנה. טיילנו בגנים הנפלאים של רמת הנדיב ובערב חווינו את העליה 

 הבלתי חוקית לארץ ישראל של המעפילים בתקופת השלטון הבריטי במחנה המעפילים בעתלית.

תודות רבות להורים שליוו אותנו ושעזרתם לא תסולא בפז.   

ערב גיבוש לצוות היסודי
ערב יצירתי וחברתי התקיים לצוות היסודי, בסטודיו של שלומית בכמון.

טיול שנתי נודד של ז’-ח’ ברמת הגולן
בסוף אפריל ולפני החום הלוהט של הקיץ יצאנו יחדיו כיתות ז-ח לטיול השנתי לרמת הגולן וסביבתה.

את היום הראשון התחלנו במבצר נמרוד והבדלנו את הרי החרמון מרמת הגולן. 

ירדנו מהמצודה המרהיבה אל שמורת הבניאס שם נהנינו מזרימת הנחלים הגועשים וחלקנו חנכו לראשונה את “השביל התלוי” של השמורה. 

בסיום היום ביקרנו ב”מצפה גולני” שם ערכנו טקס מכובד בהנחיית המש”צים )מדריכי של”ח צעירים( שלחלקם הייתה זו התנסות ראשונה בהדרכה.

בערב הגענו לחניון “יהודיה”, הקמנו אוהלים והחבר’ה הצעירים הפליאו לעשות בתחום הקולינרי. לשכבת ז’ זו הייתה חוויה ראשונה: לקנות את כל 

האוכל, לארגן ארוחות ולתכנן תפריטים לשלושת הימים - החבר’ה היו נהדרים !!! והבישול - טעים! טעים!

ביום השני של הטיול הלכנו במסלול מעגלי מהחניון לבריכות התחתונות של הזויתן, נהנינו מהמים שציננו את גופנו בחום היום ובערב כשחזרנו לחניון 

נפגשנו עם כיתת ס.פי. הודא. .ביום השלישי לאחר העמסת הציוד נסענו לדרום רמת הגולן שם טיילנו מ”מצפה אופיר” דרך “קרן עין גב” ולבסוף 

“קינחנו” בשמורת המג’רסה. היה מצויין! 

ועדת “יפה לנו” לחינוך לשמירה על הרכוש בביה”ס
חברות הועדה: אתי, סימה ב.ש., ענבר ורינה: קיימנו “הפנינג תיקונים” ברחבה ברב-תכליתי, כדי לעודד תלמידים לשמור על הרכוש בביה”ס, לשים לב 

לקלקולים, ליהנות מתיקון חפץ שבור ולהיות ביחד בעשיה החיובית.

נאספו רהיטים שבורים ותוקנו, נוקו שולחנות מקושקשים וניתנו צ’ופרים )בורג וסוכריה( לפועלים.

ל”ג בעומר ליסודי
ביום שני אחרי חופשת ל”ג בעומר התקיימה הפעילות המסורתית לכל תלמידי היסודי בחורשה בכפר ורדים. פעילות זו מתקיימת כבר כמה שנים 

והפכה למסורת של ממש, מאד מאד מוצלחת, שיש בה את המרכיבים הבאים: צוות מחנכי ז’ ,מורי הספורט וצפריר מארגנים, תלמידי ז’ מובילים, 

חורשה, תחושת חופש, הורים מלווים , אש, תפוחי אדמה, מרשמלו, פיתות, הרבה שמן זית = הנאה מרובה. מצרפות תמונה לדוגמא- נחמד ומהנה. 

הגן הצעיר במוזיאון
רינה מספרת: ביקרנו עם ילדי הגן הצעיר בתערוכת שטיחי הקיר של נועה אשכול, במוזיאון.

העבודות גדולות וצבעוניות, חלקי בגדים ובדים. דברנו על החומר, החיבורים, הנושאים ומה אוהבים באופן אישי. הילדים, כרגיל, התנהגו למופת וזכו 

לשבחים מסאוסן העובדת שם. כדאי לגשת לראות, כ”כ קרוב... התערוכה עומדת עד סוף יוני.

טיול האופניים השנתי לזכר אמיר ברם ז”ל 
צפריר כותב: הדרך להנציח את שמו של אמיר, 

מזה 9 שנים, היא לטיול יחד משפחת ברם. מידי 

שנה יוצאות כיתות ח’ למסע אופניים באגמון 

החולה ועושים את  הדברים שאמיר אהב.  מספר 

משה אבא של אמיר : “אמיר אהב את החיים, 

לטייל לרכב על אופניים להתעסק בפעילות 

המצריכה מחשבה”. השנה יצאנו כיתה ח’ הגר בשילוב תלמידי כיתת הודה יחד למסע.  הנסיעה באופניים היתה מאתגרת מאוד. חלק מהתלמידים 

רכבו על אופניים משפחתיות, כך שיוכלו לקחת איתם תלמידים מכתת הסיפי. השילוב היה נעים, מעניין ופותח צוהר חדש של התבוננות במי 

אנחנו...    בסיום המסע ערכנו פיקניק נחמד בחורשה באגמון ותלמידי הכתה כתבו על כרטיס יפה את הרגשתם ומה נתן להם יום זה, כל 

הכרטיסים נכנסו לקופסה יפה ומשפחת ברם קיבלה אותה כשי ותודה על היום. משפחת ברם מודה למשפחת תפן שממשיכה להנציח את בנם 

והשמחה של תלמידים מחזקת אותם ונותנת להם כוח להמשיך למרות הכאב הגדול. 
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מכתב ממרחקים - משפחת פליישר: ארי, איילת - הגננת, מאיה- כתה ב’, אסף – כתה ה’, יעל – כתה ז’, מטיילים חצי שנה באוסטרליה.

שלום שוב,

אנחנו שמחים שיש לנו אפשרות לכתוב לכל קהילת בית הספר.

היינו עכשיו המון זמן ללא מחשב וכמובן ללא אינטרנט וזה לא ייאמן עד כמה שזה ממכר, כל כך נחמד ללא הריצות למיילים, להודעות, למחויבויות, 

לאחריות... שלא נדבר על טלוויזיה שלא ראינו כבר שלושה חודשים!!!

במקום זה יצאנו לדייג, לשווקים, לגלוש על גלים )חלקנו...(, לשיט בסירה, לטיול לילי בגנים הלאומיים, למוזיאונים, סיירנו בבתי כלא ישנים )הרי 

אוסטרליה התחילה את דרכה מתושבים אסירים מאנגליה, תראו את ארי...(, טיפסנו על הגשר בסידני, נגענו בבניין האופרה והרגשנו מאד תרבותיים.

עכשיו אנחנו באזור הצפוני של אוסטרליה, מצפינים לאיזור היותר טרופי ומתכוננים לקראת אתגרים חדשים, תנינים ששורצים בנחלים ובימים. נחשים, 

עכבישים, אבל מצד שני גם יערות גשם, חופים בתוליים, שוניות אלמוגים, איים שכולם חול ועוד.

עברנו מספר חוויות מכוננות, ביקרנו בנימבין שהיא עיירה של שנות ה-60 . גרים בה היפים אשר מציעים לכל עובר ושב לעשן מריחואנה. יש שם את 

שגרירות הקנאביס אשר מפיצה את בשורת הקנאביס לעולם. ומוזיאון שנות ה-60 העליזות. ארי נהנה מכל רגע ושאר בני משפחתו היו מזועזעים.

כמו כן, התארחנו בחווה שהאנשים בה גרים בקראוון, השירותים שלהם בחוץ כשרותי בור, והמקלחת? המקלחת היא צינור תלוי על קולב, וליד זה 

חתיכת בד שאמורה לתת לאיש שמתקלח פרטיות. נשארנו שם לילה אחד והמשכנו. 

לעומת זאת, שהינו בחווה אחרת, חווה של עצי מקדמיה, שם חגגנו, אספנו אגוזים, פיצחנו אותם, קטפנו מנדרינות וסחטנו מהן המון מיץ, מיה אספה 

את הביצים שהתרנגולת הטילה ואכלה מקושקשת בבוקר, אנחנו בישלנו ויעלי אפתה כל יום עוגות מדהימות.

ואם באוכל אנחנו עוסקים, העיתון בנושא אוכל לא? אזי פגשנו פה דברים שונים כמו סרטנים, צדפות, חסילונים, שרימפסים, אנשים אוהבים את זה 

ומלקקים את האצבעות, אנחנו כמובן שלא אבל זה מרתק לראות איך הם מפצחים את זה. כמובן שבכל פינה יש “פיש אנד צ’יפס” והילדים מבסוטים. 

לפעמים אנחנו מגיעים למקומות )ערים גדולות( בהן גרים הרבה יהודים ואז אנחנו מעמיסים דברים שמגיעים מהארץ: שקדי מרק, במבות, ביסלי, 

טחינה, ופלים... ואז מתגעגעים קצת יותר...לאוכל של הארץ...

 

עברנו מחצית מהתקופה ולפנינו עוד שלושה חודשים, אנחנו מתרגשים לקראתם, ושולחים לכם המון נשיקות מהפליישרים.

מה לפנינו:

מאי - יוני

פסטיתפן - הבאזאר הבית ספרי המסורתישישי28.5

יום מתמטיקה - יסודישני7.6

תחילת החופש הגדול - חטיבה ותיכוןראשון20.6

תחילת החופש הגדול - יסודירביעי30.6

שנה ראשונה של "פרפרים ברשת" - כמעט מסכמים שנה - וכבר מנסים לשפר ולתכנן להמשך....

ניסינו לקבל מכם מידע ביום ההורים - מי קורא אותנו? הערות והארות.

נשמח לקבל כתובות מייל מעודכנות ולצרף בוגרים וחברים נוספים לרשימת התפוצה

פשוט שילחו לי במייל, רינה 

טיול כתה ב’ עם פיקניק מסורתי, באכזיב
ושוב - צפריר: בתחילת היום נגעו הילדים ממש בקצה הצפון-מערבי של מדינת ישראל, בגבול ישראל לבנון. הבחנו במרחק בין נקודה זו לעיר 

הבירה ירושלים הנמצאת 205 ק”מ ובקרבתה של בירות, עיר הבירה של לבנון 120 ק”מ . ירדנו מרכס סולם-צור לרכס הכורכר והגענו למעבר 

הרכבת שפעלה עד קום המדינה. חקרנו את  סלעי הכורכר וראינו את ניצולם לתועלת האדם בבנית חומות עכו. חיפשנו צמחים המסוגלים לחיות 

קרוב מאוד למים ומצאנו את הכרטימון, יש לו טעם של גזר מלוח. הילדים אספו שקיות של מלח מהסלעים, הכנו שרשרות מצדפים ופעלנו בחיפוש 

בע”ח בלגונה - מצאנו ארנבון מים, סרטן נזיר והמון המון כייף מכל היום. בסוף היום באו ההורים וערכנו פיקניק, לסיכום היה יום נפלא. 

בטיחות באינטרנט:
התקיימה הראשונה בסדרת הרצאות שיתקיימו בבית ספר, של גלעד האן, חוקר עבירות מחשב במשטרת ישראל. ההרצאה הותאמה הפעם 

לתלמידי ד’-ה’-ו’ והיתה מוצלחת מאד. בהמשך יקבלו גם תלמידי ז’-י’ הרצאה, וכן הרצאה להורי בית הספר ולצוות - 16/5/10 , בשעה 20:00. 

ערב המחול הבית ספרי:
הופעה מרגשת של כל “מגמת” המחול, מכתה ג’ ועד י”ב במתנ”ס פקיעין.ההנאה מהתלמידות בכל הגילים 

גדולה, וגם הפרגון לעמיתותינו ליאורה, לימור ועדנה.

לכל השואלים – איך עושים ערב מחול? / עמית שילה כתה י’.
שלום לכולם, 

אני בטוחה שרובכם ראיתם בשבועות האחרונים את ערב המחול של תפן, וזה הזמן להסביר למי שלא יודע – איך זה קורה.

כל הסיפור מתחיל בסביבות ינואר-פברואר, כאשר המורות של המגמה מלמדות אותנו קטעים חדשים לריקוד סוף השנה, וכאשר אנחנו, הבנות, 

מתחילות להתארגן בקבוצות לריקודים האישיים שכל אחת מאיתנו יוצרת.

כל יוצרת – מורה או תלמידה, בוחרת מוזיקה שתלווה את הריקוד, נושא או תחושה שתכוון אותה ביצירת הריקוד, ומתחילה בתהליך היצירה.

החודשים עוברים, וכאשר אנחנו נמצאות במרחק של בערך חודש וחצי עד לערב המחול, אנחנו מתחילות להגביר קצב – להגיע לתפן בסופי שבוע 

ובחגים לחזרות, להתחיל לחשוב על תלבושות ובקיצור – להכנס ללחץ.

לקראת המופע החזרות וההכנות רבות. אנחנו נמצאות בבית הספר שעות על גבי שעות, מגייסות צוותי הורים וחברים שיעזרו בבניית התפאורה, 

מכינות תוכניה, הזמנה, שלטים ועוד ועוד... 

כל זה אנחנו עושות ביחד – תלמידות צעירות ובוגרות, מורות, אבות ואמהות. כולם מתגייסים במלוא כוחם בכדי שנוכל להציג בגאווה גדולה לעצמנו 

ולקהל את ערב המחול שמסכם את השנה.

ערב המחול הזה היה חוויה נהדרת. כל אחת, בכל גיל או רמה חוותה התקדמות גדולה, למדה המון על עצמה ועל אחרות, ועוד דבר על עולם המחול. 

ערב המחול הזה דרש מאיתנו לא מעט בנוסף לרגעים של מריטת עצבים, אבל אין ספק שכל טיפת זיעה הייתה שווה את ההשקעה.

ולסיכום, אשמח לשתף אתכם בשיר אהוב עליי במיוחד:

עצה שישית לילדה רוקדת / רוני סומק

כשאת מתירה חוטי רגל

מפקעת הגוף

ועיניך חדות כסיכה,

אל תשכחי שהריקוד הוא מחט

בה תפר אלוהים את כרבלת הקצף

על ראשי הגלים, את נקישת השנים

של הקופצים למים ואת דגלי אניות הפאר

המפליגות מחופי הכתף אל קצות האצבעות,

בהן אני אורז את מזוודות הפרידה

מילדותך.

כתות י’ לירושלים
ביום שלישי, 11/05/10, התקיים יום פעילות חווייתי שחתם את הטיולים 

במסגרת של”ח וידיעת הארץ לשכבת י’. את הבוקר התחלנו ב”ארוחת בוקר 

ישראלית”: חביתות משודרגות, שקשוקה, סלטים וגבינות.

לקראת השעה 11:00 יצאנו לכיוון ירושלים להשתתף בחגיגות “יום ירושלים” 

במסגרת תחום של”ח וידיעת הארץ: תלמידי בתי הספר מכל הארץ )כן, כן 

גם בתי ספר מאילת( הגיעו לבירה וצעדו עם דגלים וחלקם בשירה רמה 

שתרמה לאווירה. אנו סיירנו מ”גן הפעמון” אל העיר העתיקה ולקראת ערב הגענו למתחם “בריכת הסולטן” שם התקיימה עצרת חגיגית בהשתתפות 

אומנים ולהקות. נעים היה לראות את תלמידי השכבה שמחים, רוקדים ושוכחים לזמן קצר מהלימודים ומהמבחנים. בהזדמנות זו: בהצלחה ענקית 

לכולכם. המשיכו לטייל, להוקיר ולכבד את נופי הארץ ואתריה.

באהבה גדולה, רחלי וצפריר
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