
ירחון קהילת תמר
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קורונה: אפשר 
גם אחרת

מאירי  ומאמרים  סרטונים  מספר  עבורכם  רכזנו 
עיניים על מגפת הקורונה.

לקבלת זווית אחרת על המשבר לחצו כאן

מתכונים לפסח
לכבוד חג הפסח, קבלו מתכונים לעווגיות וקרקרים 

נטולי גלוטן באדיבות אשרת ועומרית

לתאבון לחצו כאן

טעימה מהחזרה הגנרלית ”הסערה“ , כיתה ח‘

סערה בצל משבר
על ההצגה ”הסערה“ של כיתה ח‘
שנדחתה בשל משבר הקורונה

ההצגה  את  הבמה  על  להעלות   - צוואה  אחריו  השאיר  ז“ל  פז  איתי 
עליה התחיל  וויליאם שייקספיר, הצגה  פי המחזה של  על  ”הסערה“ 
לעבוד עם תלמידי כיתה ח׳1 בתחילת השנה. בזמנו, עלו המון שאלות 

האם יש לקיים את ההצגה...

לקריאת הסיפור המרגש לחצו כאן

אופרה 
בגרוש

במיוחד בשבילכם!
ההצגה אופרה בגרוש 

בגרסה המצולמת.

לצפייה 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

בדיוק 
בזמן!

עבורכם  ערך  לומדת  קהילה  צוות 
רשימת ספרי קריאה ממולצים על 

ידי מחנכי וולדורף.

לרשימה לחצו כאן

למידה 
מרחוק

בית ספר תמר מציג: 
למידה מרחוק ודברים טובים 

לעשות בזמן משבר...

לפרטים לחצו כאן

בציפייה לימים שמחים יותר, 
להנאתכם, אלבום פורים

ממש כאן

פורים

www.TamarWaldorf.org

קהילת תמר יקרה,

ערבות  קרן  על  לקרוא  מוזמנים 
הדדית - עזרה לעצמאים ועסקים 
על   כתבות  תמר,  בקהילת  קטנים 
למגפת  האנתרופוסופית  הזווית 

הקורונה ועוד...

לחצו כאן לקריאת מאמר המערכת.

כמה
מילים
מצוות 

תקשורת

כמה
מילים
מצוות 

תקשורת

כמו  רגילה  ולא  מוזרה  בתקופה 
בפתאומיות  בבית  נתקענו  זאת, 
ובלי זמן להתכונן, אבל אל תדאגו – 
יש לנו רשימה של דברים מעניינים 

לעשות מהבית!

אם  ותראו  הרשימה,  על  תעברו 
ם  ת א ש ו  ה ש מ ם  י א צ ו מ ם  ת א

מתחברים אליו!

הרשימה כוללת פעילויות לילדים, 
נוער, וגם למבוגרים.

להמשך קריאה לחצו כאן

מדור נוער

www.TamarWaldorf.org
https://www.tamarwaldorf.org/corona-time/
https://www.tamarwaldorf.org/tempest-corona/
https://www.tamarwaldorf.org/corona/
https://www.tamarwaldorf.org/the-threepenny-opera/
https://www.tamarwaldorf.org/learning-from-distance/
https://www.tamarwaldorf.org/gluten-free/
https://www.tamarwaldorf.org/reading-list/
https://www.tamarwaldorf.org/purim/
https://www.facebook.com/groups/628119773990699/
https://www.facebook.com/TamarWaldorfSchool/
michaltd@gmail.com
tamar.w.office@gmail.com
https://www.tamarwaldorf.org/pritamar4/



