
ירחון קהילת תמר
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תקופת הצגה

על פי שטיינר, יש לאמנות כוח להעצים 
את הרגשות ולטפחם...

להמשך קריאה

מקהלת תמר
הזמנה להשתתף

תקופת שירה
הדבר  שזהו  מחשבה  מתוך  מגיעה  י'  בכיתה  בשירה  לעסוק  הבחירה 

הנכון לגיל הזה שבו בני נוער חווים סערות ותנודות רגשיות חזקות.

לקריאת המאמר המלא

יובל  נועה,  לנו  קוראים 
לומדים  ואנחנו  ורותם 

בכיתה י‘.
לקחנו על עצמנו...

להמשך קריאה

כבר למעלה מחמש שנים פועלת בבית 
מקהלת   – תמר"  "מקהלת  הספר 

מבוגרים בניצוחו של יואב אסינג...

להמשך קריאה

אירועים 
שיהיו
4.2.20
הרצאת חובה
לנרשמים לכיתה א‘

9.2.200
הרצאה שלישית
בסדרה של חן עתיד:
הלידה הארצית 
מנעורים לבגרות

18-19.2.20
אופרה בגרוש
הצגת כיתה י‘

בימי שישי
מכירת עוגות כיתה י‘

אירועים 
שהיו

הרצאה ראשונה
בסדרה של חן עתיד:
התפתחות האדם 

מלידה לבגרות לאור 
חינוך וולדורף

בגרות או לא בגרות - 
האם זאת השאלה?

נצייד את המתבגר שלנו, לקראת השתלבותו  במה 
בעולם סביבו... לקריאת המאמר המלא

חברי המערכת דפנה בקיש צור, גילה לוי הוברמן, דרור הופמן, סיון ורדי ברינר, יניב גבאי, נעמה רוזנטל, רויטל ורד טבע
רן מילשטיין, שלומית קאר, איילת פרידריך, מיכל דגן                 

m i c h a lt d @ g m a i l . c o m  : ת ו ב ת כ ת  ח י ל ש ו ת  ו ש ק ב  , ת ו ע צ ה  , ת ו י נ פ ל

בית ספר תמר
חינוך וולדורף

בית ספר תמר ≠ חינוך וולדורף בהוד השרון ©חינוך אנתרופוסופי® מכיתה א’ ועד י”ב 
tamar.w.o�ce@gmail.com ¨הוד השרון ¨µ∏ יהושע בן גמלא

כמה מילים
מצוות

תקשורת
ירחון  את  לפרסם  מתרגשים 

״פרי תמר״ השני.
החודש יש לנו שלל...

להמשך קריאה לחצו כאן.

קהילה יקרה,

אתם מוזמנים לעקוב אחרינו:

אתר בית הספר
אינסטגרם 

עולות  בו  ספרי,  בית  פייסבוק 
ידיעות חשובות

מוזמנים  אתם  בו  כתמר,  צדיק 
לעניין  שעשויים  תכנים  לפרסם 

את הקהילה

לשנת הלימודים תשפ"א (2020) 

דרושים מורים
לבית ספר תמר - חינוך וולדורף

בהוד השרון 
יסודי-חטיבה-תיכון

≤∏Æ≤Æ≤∞
להרשמה

ליום הפתוח 
בחטיבת תמר 
חינוך וולדורף

≤±Æ≤Æ≤∞
להרשמה

ליום הפתוח 
בתיכון תמר 

חינוך וולדורף 
על≠אזורי סדנאות חורף

ליצור. להרגיש. להוביל  

www.tamarwaldorf.org
https://www.instagram.com/tichon_tamar/
https://www.facebook.com/groups/628119773990699/
michaltd@gmail.com
https://www.tamarwaldorf.org/pritamar2/
https://www.tamarwaldorf.org/winter-workshops/
https://www.tamarwaldorf.org/showtime/
https://www.tamarwaldorf.org/finals/
https://www.tamarwaldorf.org/alef-lecture/
https://www.tamarwaldorf.org/birth-to-adulthood/
https://www.tamarwaldorf.org/the-threepenny-opera/
https://www.tamarwaldorf.org/cakes-sale/
https://www.tamarwaldorf.org/youth-section-call-for-writers/
https://lp.vp4.me/k3yg
https://lp.vp4.me/ka9x
tamar.w.office@gmail.com
https://www.tamarwaldorf.org/tamar-choir/
https://www.tamarwaldorf.org/poetry/
https://www.tamarwaldorf.org/teachers-are-needed/
https://www.facebook.com/TamarWaldorfSchool/



