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 לכבוד ,

 ראש עיריית כרמיאל -מר עדי אלדר

 

 לא רבות הפעמים שאני נשארת פעורת פה מאירוע בלתי נשכח.

במהלך השלושה חודשים האחרונים למדו ילדי כיתה ד' בבית ספרי את סודות הריקוד הסלוני, 

ללמידה על כבוד הדדי, סבלנות, כללי נימוס אלמנטרים, ושימוש בשפה מותאמת המהווים אמצעי 

 כמקדמת שיח מכבד. 

רו חוויה בלתי יחד כקבוצה וכזוג ועב ולאורך חודשים אלו התנסו הילדים בריקוד, כתבו עבודה, הי

 נשכחת.

יחד. להורים ניתנה  הלמידה הסתיימה באירוע גדול בבית ספר הדקל , בו התכנסו ההורים והילדים

הזדמנות לראות את התהליך שעברו ילדיהם במהלך השיעורים,  ואף טעמו התנסות משותפת עם 

 ילדיהם  בה טעמו את קסם התנועה.

 ל הנוכחים.לבאוויר ואת ההתרגשות שהיתה לכ ל להרגיש את החשמלורק מי שהיה באירוע יכ

את השני,  החוויה שעברו ההורים כשראו את ילדהם רוקדים, אוחזים בן בבת, מכבדים האחד

גרמו לאירוע לקבל משמעות עצומה עבור הילדים פועלים יחד כקבוצה מגובשת ומזמינים לרקוד , 

 וההורים. ללא ספק חוויה לחיים ודוגמא  לחיים.

ה שילדי כיתות ד' למדו נימוס מהו, סובלנות מהי, וכבוד האחד לשני. כל זה יוביל אותם אני בטוח

 להיות אנשים בעלי ערכים חשובים שיקדמו את רווחת חייהם. בהמשך 

 בעולם כה מורכב יש משמעות כפולה ומכופלת למפגש הזה.

 תודות רבות יש לומר לפרויקט הזה.

 פרויקט כיתות רוקדות בישראל.לגב'  מירי שחף שמובילה ביד רמה את 

בתוכנית לחינוך הדור, למיכאל גינקר מנהל עיר ללא אלימות בעיריית כרמיאל, שזיהה את הפוטנציאל 

 בד.במניעת אלימות ולא רק בטיפול בדיעלעסוק 

לאביטל המורה המדהימה שנכנסה ללבבות הילדים והצליחה להרים כל ילד וילדה ולגרום להם ממש 

ה עם המורות חהאחד בשני )למרות הבנים, בנות( וכמו שהצליחה עם הילדים כך הצלילרקוד! לאחוז 

 שלי, ירדנה ואיריס, שרקדו ופיזזו יחד עם הילדים.

לשמר את הפרויקט המדהים הזה בכרמיאל ולאפשר לעוד בתי ספר לעבור את  אז אסיים בבקשה

 ן!החוויה שעברנו, כי ילדי כרמיאל זכאים לכך, הרי בחינוך עסקינ

 בכבוד רב,

 רמה עובדיה מושקוביץ

 מנהלת בית ספר כלנית, כרמיאל
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