
ירחון קהילת תמר
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יום המורה
השנה בחרנו לציין את יום המורה בדרך קצת אחרת...

לתמונות המרגשות לחצו כאן.

הרצאה: 
התפתחות האדם 

מלידה לבגרות 
לאור חינוך וולדורף

קהילה  ליצירת  רבה  חשיבות  יש  וולדורף  בחינוך 
שרואה לנגד עיניה את התפתחות הילד כאדם עם 

חשיבה חופשית ושלם מבחינת גוף, נפש ורוח.

מרכזי  מקום  יש  תלמיד-הורה-מורה  בין  לקשר 
הנגשת  הינה  ההרצאות  קיום  שמטרת  כך  בתמר, 
שפה  ויצירת  וולדורף  בחינוך  ורעיונות  מושגים 
המתעניין.  ולציבור  תמר  קהילת  להורי  משותפת, 
של  העשייה  של  יותר  עמוקה  הבנה  לאפשר  בכך 
ובלתי  משמעותי  חלק  ולהוות  הספר  בבית  ילדינו 

נפרד מעשייה זו.

להרשמה לחצו כאן.

אירועים 
שהיו

מדור נוער
קהילת  של  התקשורת  צוות 
תלמידי  אתכם,  מזמין  תמר 
התיכון, לכתוב ולערוך מדור 
נוער במסגרת הירחון החדש 

של הקהילה.

אירועים 
שיהיו
3.1.20
ישיבת הנהגת הורים

12.1.20
סדרת הרצאות
”התפתחות האדם 
מלידה לבגרות“
31.1.20 + 17.1.20
ימים פתוחים כיתה א‘
10.2.20
ט“ו בשבט

18-19.2.20
הצגת כיתה י‘

***
דקותיים ערוץ כאן

הקמת הנהגת הורים
צוותי עבודה בתמר

שבוע קיימות בחטיבה
חגיגת חנוכה

תודה ליעל מיארה

לומדים  איך 
גאומטריה 
בוולדורף?

אל  המחשבה  את  להגמיש  היכולת 
ה“קפואה“,  המצב  לתמונת  מעבר 
היא בסיס גם לפיתוח היכולת  לנוע 
וחמה  גמישה  בצורה  המחשבה  עם 
נפשיים   - אנושיים  במקומות  גם 

ומוסריים. נשמע מעניין, נכון?

המאמר המלא נמצא ממש כאן.

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                 

michaltd@gmail.com :לפניות, הצעות, בקשות ושליחת כתבות
בית ספר תמר - חינוך וולדורף בהוד השרון

צדיק כתמר

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
החדשה  האזרחית  השנה  בפתח 
שמח צוות תקשורת להציג בפניכם 

את המהדורה הראשונה של:
פרי תמר - ירחון קהילתי מקוון.

להמשך קריאה לחצו כאן.

הוועד
המנהל

וגידים  עור  קורמות  רבות  יוזמות 
הפעולה  בצוותי  אלו  בימים 
השונים ובבית הספר, יוזמות ברוח 

חינוך וולדורף המייחד אותנו.

להמשך קריאה לחצו כאן.

https://tamarwschool.wixsite.com/tamarblog/post/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%AA%D7%9B%D7%99-%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%98
https://tamarwschool.wixsite.com/tamarblog/post/%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94
https://forms.gle/XSqCgq8CurgMvcsP8
https://www.facebook.com/TamarWaldorfSchool
https://www.facebook.com/groups/628119773990699/
https://tamarwschool.wixsite.com/tamarblog/post/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%90
https://tamarwschool.wixsite.com/tamarblog/post/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%AA%D7%9E%D7%A8
https://tamarwschool.wixsite.com/tamarblog/post/%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%9E%D7%A8
https://tamarwschool.wixsite.com/tamarblog/post/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%AA
https://tamarwschool.wixsite.com/tamarblog/post/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%AA
https://tamarwschool.wixsite.com/tamarblog/post/%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C
https://tamarwschool.wixsite.com/tamarblog/post/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%92%D7%92%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94
https://tamarwschool.wixsite.com/tamarblog/post/%D7%99%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%90%D7%94%D7%95%D7%91%D7%94
https://tamarwschool.wixsite.com/tamarblog/post/%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://tamarwschool.wixsite.com/tamarblog/post/%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%AA%D7%9E%D7%A8-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2020
https://tamarwschool.wixsite.com/tamarblog/post/%D7%93%D7%A3-%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA
https://tamarwschool.wixsite.com/tamarblog/post/%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%9E%D7%A8



