
הצצה לחיים בתפן 
קוראים למערכת

לימודים  שבוע  מתנהל  איך 
בבית אחד משותף המכיל ילדים 
בטווחי גילאים שונים? בעשייה 
בו  ובעיסוק  בהתלהבות  רבה, 
כל   – עניין  תחומי  בכמה  זמני 
קבוצת גיל בהתאם לתוכניותיה 
וכולם יחד חווים גם מהצד. הכי 
כדאי לבוא לבית הספר הפתוח 
בתפן ולהציץ, אבל לחסרי הזמן 

הנה תקציר:
לפני כחודש הגיעו בערב ילדי 
כתה ב' הנרגשים ומשפחותיהם 
התורה.  ספר  קבלת  למסיבת 

־הייתה זו מסיבה שחתמה תקו
פה ששיאה בשבוע בו בראו יחד 
וחברים  המחנכת  עם  יום  מידי 
לצוות ההוראה בתפן את המים 
ובעלי  הצמחים  את  והשמים, 
מופע  הכנת  על  ועמלו  החיים 
הספר  בית  קירות  קסם.  מלא 
הבריאה,  ביצירות  שקושטו 

־גרמו גם לבוגרים לעצור ולהיז
כר בשבוע המיוחד הזה שחלף 
או  שנה  לפני  רק  מי   – עליהם 

שנתיים ומי לפני עשר שנים...
הבמה  על  ב'  צעירי  כשעמדו 
לקראת  חזרות  במרץ  עורכים 
לבושים  משה,  של  הראפ  שיר 
להבחין  יכולת  ישראל,  כבני 

החו ובתלמידים  צוות  ־באנשי 
לפים ברחבה המשותפת, נעצרים 
הידיים  בתנועות  מנגד  ועוזרים 
והמילים. החיוך על פני הצופים 
ומחיאות הכפיים שנשמעו עודדו 
יהיו  עוד  ב'. הרי אלה  ילדי  את 
ויעלה על הבמה  הדור שימשיך 

בנגינה, שירה, משחק.
מחזרות  הבמה  משהתפנתה 
ילדי  לעברה  זינקו  הקטנים, 
סיכום  בהכנת  שעסקו  ו'  כתה 
חודש לילדי היסודי. הפעם היה 
הנושא, איך לא, הגשם המיוחל. 

־סיכום חודש הוא הזדמנות לי

ילדי  את  להוביל  ו'  כתה  לדי 
היסודי, לאפשר להציג תוצרים 

־של חוגי הבחירה השונים – מו
־זיקה, משחק או אומנות, ולהר

גיש ביחד. כעת רק נותר לגשם 
להקשיב ולבוא...

שקט  מעט  היה  שבוע  באותו 
יותר ברחבת התיכון כשתלמידי 
כתות י"א יצאו לשבוע של מסע 
המשלב  שבוע  זהו  ישראלי. 
ועיסוק  ברגליים  הארץ  הכרת 
לחברה  הקשורות  בשאלות 
מעורבותנו  ולמידת  הישראלית 
במינו.  מיוחד  שבוע  היה  בה. 
כרגיל,  התפניסטים,  החבר'ה 
ומורגש  חזק  רושם  השאירו 
במפגשים שלהם ועם המנחים. 
שיעובד  לאחר  המסע,  סיפור 
כולו,  בכיתות כחלק מהתהליך 

־בוודאי עוד ימשיך ויקרין עלי
הם ולכן על קהילת תפן כולה.

מפגש  על  סיפרנו  לא  ועדיין 
בית ספרי בו ישבו יחד תלמידי 
תפן מקטן ועד גדול  לסדנאות 
שעסקו בשותפות בין מבוגרים 

במשו כמובן  והונחו  ־לצעירים 
עצמם  התלמידים  ידי  על  תף 

תיי סיור  על  הצוות,  ידי  ־ועל 
רות, על מסיק זיתים ובין שלל 
במרץ:  לומדים   – הפעילויות 
תלמידי התיכון ממוקדי בגרות, 
בחטיבת הביניים והיסודי סביב 
והרבה  מגוונים  תוכן  תחומי 
ללמידה  הכרחיות  מיומנויות 
המהות  זוהי  הרי  כי  ולחיים... 
המשלבת של בית הספר, שניתן 
אולי להבחין במשהו ממנה דרך 

חלון הצצה הקטן הזה.
יום פתוח יתקיים ביום שישי 
בבית   9:30 בשעה   11/2/2011
לבוא  מוזמנים  כולם  הספר, 

ולהכיר.
צוות בית הספר הפתוח בתפן

הכתבה  את  רב  בעיון  קראתי 
על קליטת הרדיו באזורינו.

כאשר  הערות:  כמה  לי  יש 
מגיעים לצומת מעונה הקליטה 
של רשת ב' ב-FM משתבשת 
צריכים לעביר ל-AM. מכיוון 
שזה קורה במספר רכבים ברור 
ולא  במשדרים  היא  שהבעיה 

במקלטי הרדיו. 

ויש תקלה חדשה: כבר יומיים 
אני לא מצליח לקלוט את רשת 
של  ובאתר  באזור,   AM-ב ב' 
מתפרסמת  לא  השידור  רשות 
שום הודעה. גם להודעת דואר 
לא  עדיין  ששלחתי  אלקטרוני 

ענו.
דב סטולר
מעלות

הקליטה ממשיכה 
להשתבש
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050-2723168
kaufman.danny4@gmail.com

היסעים לנתב”ג
ולכל הארץ
דני, תושב כפר ורדים

המשפחה. חוויתי ואתגרי לכל ירי •
הורה בליווי מגיל 14,  

היסטוריים נשק כלי כולל נשק כלי מגוון •
חגורות והגנה עצמית) ציוד נלווה (נרתיקים, •

פרטיים לאקדחים רישיונות חידוש •
נשק והחלפת מכירה •

,6951514 מטולה, קנדה מרכז
057-7735141 נורית: ,057-7793101 דניאל:

• מבצעים והנחות  וחם אישי יחס
פתוח גם בשבת •

להדרכות  ומרכז נשק חנות
מטולה קנדה מרכז בע"מ- ירי מטווחי גיל רותם יד

מטווח


