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23.6.15 

 לכבוד

 מירי שחף לוי

 מנהלת כיתות רוקדות ישראל

 

 מכתב תודה והוקרה

 

 מירי שלום, 

התלמידים, שבקיבוץ סאסא.  "נוף הרים"אתמול הסתיימה תכנית כיתה רוקדת בבית הספר אותו אני מנהל, 

שיעורים  20כה קצרה של ההורים, הצוות ואני עדיין נרגשים ונפעמים מהתהליך שהעברתם את הילדים בתקופה 

 בלבד. 

ערכית והעלאת תחושת השייכות וההדדיות בקרב תלמידי בית הספר, יצרתם -כמנהל המאמין בלמידה חברתית

שהתלמידים רוכשים אחד לשני.  בקרב תלמידי כיתות ה', אשר השפיע על הקשר והכבודמשמעותי  שינוי חברתי

 היחסים הכיתתיים בין הבנים לבנות התחזקו והשתפרו מאד. 

תוך שימוש מושכל ורגיש באמצעי חוויתי של ריקודים סלוניים. בתקופה כה קצרה התלמידים  נעשה כל זאת

הליך למדו מגוון ריקודים, יצרו תערוכה מרשימה, הכינו עבודה והביעו את מחשבתם ותחושותיהם כלפי הת

 שעברו. 

והייתה לי הזכות להכירה בבית הספר הקודם שניהלתי ביפו. לאחר הכרות היכרותי עם התכנית היא רבת שנים, 

זו, אני יכול לומר בביטחה כי מדובר בתכנית מצוינת, החוצה מגזרים, עדות, דתות ותרבויות ומקרבת בין כולם, 

 ומהנה.תית יה מכבדת ומכילה, מאפשרת ורגישה, חוויבצור
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 אין לתאר במילים שלי, את החוויה שהילדים עברו ואשמח לצרף שתיים מתגובות תלמידי הכיתה:

הגענו לשיעור וכרגיל חימום וחזרה על : טורוצה לספר לכם איך היה לי בריקוד הפוקסטרו 2"שלום אני מכיתה ה'

מוד ריקוד חדש... אז התחלנו ללמוד את הריקודים ואז התחיל החלק המעניין. אביטל אמרה שאנחנו עומדים לל

התנועות שאביטל הראתה. חלק עשה יחד איתה, חלק העדיף שלא והיו ילדים שגם הדגימו איתה. אני לא הבנתי 

את הריקוד, הצעדים התבלבלו לי וכל הזמן ניסו להסביר לי בדימויים אך זה עוד יותר בלבל אותי. החלטתי שאני 

רך הדוגמאות שלהם, מילים והסברים, הבנתי. ים ואך ורק בזכותם של חבריי, דלא מתייאש והסתכלתי על אחר

: אני לא צריך להתבייש אם , ללא לחץ והבנתי משהו מאד חשובהתחלתי לרקוד בכיף ,לאחר שהבנתי את הריקוד

אני לא יודע משהו. אני רק צריך לבקש ומיד אני אקבל עזרה מחברים, מאביטל או מכל אחד אחר. הבנתי שזה 

 )נועם(.  בסדר לטעות אפילו בכל הריקוד והעיקר שיהיה לי כיף מן השיעור ומן הריקוד"

בפרויקט חדש שנקרא כיתות רוקדות. כולנו  "לפני כמה חודשים מירי ושרה סיפרו לנו שאנחנו עומדים להשתתף

צחקנו ושאלנו: "מה אנחנו בלרינות??" ביום הראשון חיכתה לנו מדריכה בשם אביטל. כולנו התביישנו, התרגשנו 

ולא ידענו למה לצפות... ואז מה שהכי הפתיע אותי שהיינו צריכים לרקוד בזוגות מעורבים בנים ובנות ואפילו 

ום הבנתי שלאט לאט הריקוד הזה מחבר בין הבנים לבנות. במהלך השיעורים הרגשתי לגעת אחד בשני. ופתא

שאני פחות מתביישת מהבנים, מעיזה יותר לצחוק איתם ושהיחסים ביננו מאד התקרבו. מה שמאד עזר לי לזכור 

ית, מגבשת את הצעדים זו השיטה של אביטל בה היא נותנת שמות לצעדים. לסיכום, זו הייתה חוויה מלמדת, כיפ

 )יהלי( ואולי פשוט משהו שונה, משהו אחר!"

ומחנכת בחסד, על שאפשרתם לילדי הגליל ליהנות ולעבור חוויה מדריכה  –אני רוצה להודות לך ולאביטל 

 משמעותית של למידה חברתית. 

 

 בברכה, 

 מנהל בית הספר, דודי שמידט

 

 העתקים:

 מלכה אליאס, מפקחת בית הספר, משרד החינוך

 , מ.א. גליל עליוןענת לוי, מנהלת אגף החינוך


