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ביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת ת"א
הנדון :הבעת הערכה על תרומתך לאגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון
בחודש מרץ השנה ,נכנסה הקורונה לחיינו ואילצה אותנו אנשי המקצוע ,להערכות מחודשת.
בתקופה זו שאופיינה באתגרים מקצועיים לנוכח חוסר הבהירות הכללית במדינה ,הצטלבו
דרכינו ,אורי.
מי ד הבנת את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה ,ובהתייעצות עם שותפיך ,נרתמתם לאפשר לנו
להפעיל את תכנית "מדברים בשירים" כולל הפלטפורמה האינטרנטית שלה ,ללא עלות .יתרה
מכך ,התגייסת לשעות מרובות לטובת הנחיית אנשי המקצוע ,ובמקביל לקיים פגישות קבועות
איתי לתכנון ,הערכה ובקרה.
התחלנו עם חמישה מרכזי נוער בפריפריה הג"ג והחברתית במדינה ולאור ההצלחה והמחויבות
של אנשי המקצוע שלנו ,החלטתם לאפשר לנו להרחיב .סיימנו עם  20מרכזי נוער ועוד חמישה
חדרי מל"א בחט"ב ,בחברה היהודית והערבית.
התכנית אפשרה חיבור בלתי אמצעי של אנשי המקצוע עם בני הנוער ובמקומות מסוימים אף עם
הוריהם .יצרה כלי לברור ועיבוד רגשות ,למעקב מקצועי ואישי בימים של מצוקה נפשית ובילבול.
התכנית הופעלה במתכונת מקוונת ועזרה בשמירת קשר רציף של המורים והמדריכים עם בני
הנוער ובתמיכה חינוכית ורגשית בהם בתקופת המשבר.
היא יצרה מעין אזור בטוח ומוגן שבו בני הנוער היו יכולים ,בעזרת מוזיקה שקרובה לליבם,
להביע רגשות ולשתף במה שעובר עליהם ,לחזק את הקשר והחיבור בינם לבין עצמם ובינם לבין
המורים והמדריכים.
המוסיקה הוכיחה את עצמה שוב ככלי משמעותי התורם לרווחה הנפשית של בני הנוער ואנשי
הצוות.
כתוצאה מהשקעה זו ,השתתפו בתכנית כ 200 -בני נוער והועלו לאתר כ 900 -שירים .התכנית
לוותה במחקר שבחן את הפעלת התכנית והעלה את המסקנות והתגובות של אנשי המקצוע,
שנפעמו מהכלי וסיפרו כמה סייע להם בטיפול בבני הנוער בתקופה מורכבת.
הצלחה זו ,עודדה אותנו להעמיק את הקשר בין האגף לאקדמיה .פיתחנו יחד השנה ,השתלמות
לאנשי מקצוע באגף ,שתנחיל את הכלי ותפעל ברשויות ברחבי הארץ ,וזו רק ההתחלה(..כדברי
השיר).
אורי יקר ,אנחנו פוגשים הרבה אנשי מקצוע לאורך הדרך .אתה ניחנת בנועם הליכות ,צניעות,
נתינה אמיתית וערכית ,לטובת קידום החברה בכלל ואוכלוסיות במצבי סיכון בפרט ועל כך
הערכתנו העמוקה.
דרכך ,נרצה להוקיר תודה לכל שותפיך ,שמבקשים להישאר מאחורי הקלעים על תרומתם
להצלחת התכנית.
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