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 ליאיר קויפמן 
 
 

 "יציאה לחופשה בטוחה" –מכתב הערכה ותודה 
 

בדרככם המיוחדת מצאתם את ".  חנוך הנער על פי דרכו"לא מכבר נטבע המשפט 
 . הדרך לליבותיהם של תלמידינו

, הרב תחומי למדעים ואומנויות"לראשונה נפגשתי אתכם כשהעלתם בבית ספרנו 
העלתם סיטואציות מחיי . סביב הטרדות מיניות תוכנית העוסקת בשיח"  חדרה

 .המתבגרים ועוררתם דיון על הגבול בין משחק ואהבה לבין הטרדה
 . ויצרתם את העניין גם בי, ראיתי את ההקשבה והעניין שעוררתם אצל המתבגרים

עמיתים "זה המקום לציין שבמהלך השנה הפעלנו בבית ספרנו תוכנית ייעוצית הנקראת 
קיבלו הדרכה בימי עיון ובסדנאות עם ', תלמידים נבחרו משכבת ז  15-כ". וןלמניעת עיש

 .והעבירו פעילויות בנושא בכיתות, היועצת
לקראת היציאה לחופשה ראינו בתוכניתכם הייחודית הזדמנות לסיים פעילות זו ביום 

 .שיא העוסק בסכנות הטמונות בחופש הגדול
שימוש : ביניהן, סיטואציות 5כנית המעלה יצרנו תו, באדיבותה של מלי מלכין, יחד

סיטואציות היכולות . הטרדה מינית וגז מזגנים, אלכוהול, גרפיטי/ונדליזם, בנרגילה
 .לפגוש את בני הנוער בחופשה ברגעים של שעמום בפרט ומול לחץ חברתי בכלל

שילוב של , כך נוצרה תוכנית איכותית בזכות בחירה בנושאים אקטואליים למתבגרים
ובחירה מוצלחת בשחקנים שיובילו , עמיתים ותלמידים משפיעים מהשכבה בהצגותה

 .בעלי כשרון במשחק ויצירת קשר עם המתבגרים, אלינור ואוהד, את הפעילות
מדברים בשפה שלהם , בדרך ייחודית  זו  יצרתם דינאמיקה ביניכם לבין המתבגרים

 .ויוצרים גבולות ברורים
ושדיברתם אל התלמידים , פעילות הייתה משמעותיתגם המחנכות העידו על כך שה

 ".בגובה העיניים"
בבחירה שלכם לעבוד מול נוער ולדבר על נושאים ברי , אני רואה בעבודתכם שליחות

 . סיכון שנמצאים בסביבתם יום יום
שעשו הרבה מעבר , השחקנים הנפלאים, אני רוצה להודות באופן אישי לאלינור ואוהד

הייתם קשובים וסבלנים , תודה שהבאתם את עצמכם  לילדים, והדאלינור וא. למשחק
מרגישים את האכפתיות . לכל שאלה או הערה ושיתפתם בסיפורים אישיים משלכם

 . והכנות שאיתן אתם באים ועושים מלאכתכם
 

 .כן ירבו פעילויות מעין אלה
 

 ,בהערכה                                            
 קרן אלגוב                                                                                  

 יועצת חינוכית                                                                                 
 חדרה, ואומנויות הרב תחומי למדעים                                                                 

 :העתק
 חדרה,מנהלת הרב תחומי למדעים ולאומנויות -רחל סבח
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