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רפואה משלימה 
ובעיות קשב וריכוז

הרופא  לוי,  מוטי  ד"ר  אומר  מה  לדעת  רוצים 
משלימה  רפואה  כללית  מרפאות  ברשת  הראשי 
בין  הקשר  על  אנתרופוסופית,  לרפואה  ומומחה 
משפחתית  סביבה  חושית,  הצפה  מתח,  תזונה, 

ובעיות קשב וריכוז? 

לקריאת המאמר לחצו כאן

לרשמים מן ההצגה ”אופרה בגרוש“ לחצו כאן

הכשרות 
וולדורף

ע“ש איתי פז ז“ל
בשירה,  שנתיים  חצי  קורסים 
וסיפורת,  אוריתמיה  תאטרון, 
בקהילת  המורים  מיטב  בהנחיית 

וולדורף הארצית.

לפרטים והרשמה לחצו כאן

אירועים 
שיהיו
במהלך חודש מרץ
סדנאות חורף
4.3.20
הרצאה: מעבר הרוביקון
1.3.20+11.3.20
הרצאה: תאטרון בוולדורף
8.3.20
אירוע פורים
בית ספרי
17,18,19.3.20
הצגות כיתות ח‘
22-26.3.20
הליכה לירושלים
כיתות ז‘
22-26.3.20
שבוע טבע כיתות ב‘
9-11.4.20
פסטיבל אביב

טיול ט“ו בשבט
הצגה: אופרה בגרוש

יום פתוח חטיבה
ניווטים חטיבה

תמר וחווה החווה החקלאית, בה מבלים ילדי 
בית ספר תמר לפחות שעתיים בשבוע, היא יוזמה עצמאית של הורים 

ומחנכים מבית הספר. המטרה הראשונית למענה...

להמשך קריאה לחצו 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
שלל  ועמו  בפתח  פורים  חג 
אתם  תמר.  בקהילת  אירועים 
ולקרוא  בסרטון  לצפות  מוזמנים 

את...

להמשך קריאה לחצו כאן

סדנאות חורף
נותרו מקומות לסדנאות חורף

לפרטים לחצו כאן

הסערה
הצגה של כיתה ח‘

להזמנת כרטיסים לחצו כאן

לפרטים לחצו על האירוע

אירועים 
שהיו

www.TamarWaldorf.org

לצפייה בסרטון המלא לחצו כאן

www.TamarWaldorf.org
tamar.w.office@gmail.com
https://www.tamarwaldorf.org/tu-bishvat/
https://www.tamarwaldorf.org/muchmore-than-threepenny-opera/
https://www.tamarwaldorf.org/navigation/
https://www.tamarwaldorf.org/winter-workshops/
https://www.tamarwaldorf.org/learning-community/
https://www.tamarwaldorf.org/tempest/
https://www.tamarwaldorf.org/spring-nature/
https://www.tamarwaldorf.org/learning-community/
https://www.tamarwaldorf.org/complementary-medicine-and-adhd/
https://www.tamarwaldorf.org/tamat-farm/
https://www.tamarwaldorf.org/families-camping/
https://www.tamarwaldorf.org/create-feel-lead/
https://www.tamarwaldorf.org/winter-workshops/
https://www.tamarwaldorf.org/muchmore-than-threepenny-opera/
https://www.tamarwaldorf.org/tamar-training/
https://www.tamarwaldorf.org/pritamar3/
https://www.tamarwaldorf.org/tempest/



