
 

 מקבץ אותנטי של מכתבי ומשובי המשתלמים

 

  סדנת מתמחיםמתוך 

 שלום, 

צלצלתי בדרך . שיחה עם הורים במסגרת סדנת הסימולציה השתתפתי בסימולציה שדימתה

 .הורים והמשכתי לאורך כל השבוע.. שישההביתה ל

 כלום לא עובד בצורה דרמטית כך שהיה שם רקכיתה אחרת  היה שיפור ,על בכיתה אחת

 שיפור נקודתי.

 !, ולנהל שיחות עם הורים לא קליםטחון להתקשריאבל מה שחשוב זה שהיה לי את הב

 האמא בסימולציה... חריף כמוואף אחד לא היה , כמובן שהתגובות של ההורים היו טובות

 תודה על ההכנה המצוינת לקראת השיחות על ההורים במציאות. 

 נהיה בקשר..

 מידת האפשר לפסח,ובינתיים הכנות נעימות ב

 וחג כשר ושמח ומלא אור 

 מתמחה, אוניברסיטת בר אילן

 מתוך סדנת חונכים

 ,בשלום ר

 .לסדנת הסימולציהברצוני להביע את חוות דעתי באשר 

וגם מהצד של  ,בעיני מהצד של הצופה תמרתק ההינ ההכשרה באמצעות סימולציהראשית , אציין כי 

  .עצמו ןהשחק

 .תודעתי לכך שאין דמות מורה/חונך אחיד ומוחלט במהלך המפגש התחזקה

וכמובן באשר  ,נחשפתי לכמה דמויות מעניינות אשר תרמו לי רבות בגיבוש היעדים בתפקידי כחונכת

 .להשלכות המובילות לתפקיד שלי כמורה

 .גיליתי דברים חדשים על עצמי, בזכות האפשרות לצפות בעצמי מהצד ולקבל ביקורות בונות מהקהל

חושבת שיש משמעות רבה למפגשים כאלו כיוון שהם עוזרים לנו להתחדש וללמוד דברים חדשים  אני

 .באשר לתפקיד בו אנו עוסקים

 בתודה ובברכה

 חונכת 

  כפר הנוער אמי"ת פ"ת

 

 לקורס החונכים מתחומי נוער וקהילה וקידום נוער מתוך סדנא 

 הייתה חוויה מיוחדת ומלמדת.



 זו התאפשרה בזכות העבודה המקדימה: חיבור התרחישים,  ייהוחו

 פיתוח המודלים המוקפדים, הכשרת השחקנים, והכנת המצגות

 והחומרים ועוד.

 ההתנסות הייתה משמעותית לגיבוש תפיסה של חונך,

 ואנו בטוחות, כי תשפיע על התמקצעות תהליך החניכה.

 עלו והצליחו!

 משרד החינוך

 מינהל חברה ונוער  

 

 סדנאות לבעלי תפקידים בכירים מגוון מתוך 

היה זה אחד מן המפגשים המלמדים, המחדשים ובעיקר המשמעותיים שחוויתי . המון תודה לכל 

 ליוזמים, למארחים, לשחקנים, לחברי הפורום האקטיביים והפסיביים -העוסקים במלאכה

 .תבורכו

 המון תודה ויישר כח

 מנהלת המרכז לפיתוח מקצועי

 

ותח אופקים ואפשרויות ן. נעים ומלמד, מרחיב ומעמיק, פכוח על המפגש. היה מצוי יישר

 לל המנחה, ראש התוכנית והשחקנים.רוח של בר אילן יוצא מן הכלל. כויהאיישומיות. 

 בברכה, 

 מנהל היחידה להתפתחות מקצועית

 

ם ואפשרויות ותח אופקייישר כוח על המפגש. היה מצויין. נעים ומלמד, מרחיב ומעמיק, פ

 אש התוכנית והשחקנים. כולל המנחה, ר ,וח יוצא מן הכללירהאיישומיות. 

  בברכה,

 היחידה להתפתחות מקצועית

 

ן מלמד ונתן התנסות מעניינת שהמחישה את האפשריות לביצוע עם קהלי היעד יהיה מעני

 יתם. המגוונים שאנו עובדים א

 

 היום המעניין והמעצים שעבר על כולנו! תודה על

  ידידותיו נעים, מחכים, אחר היה -מיום סדנאי מזמן לא נהניתי ונתרמתי כך 



 שכאלהנשמח לעוד 

 קמפוס אלקנה-מכללת אורות ישראל

 

ונתן התנסות מעניינת שהמחישה את האפשריות לביצוע עם קהלי היעד  ,מלמד ,ןיהיה מעני

מאירה טל והצוות הטכני  :המגוונים שאנו עובדים איתם. ישר כח למתאמות ולמבצעים

 .והשחקנים

 

 התשבחות על היום המעניין והמעצים שעבר על כולנו!רבות 

פיק את המיטב מיום זה לכל העוסקים במלאכה בבר אילן. אכן עשו הכל על מנת שנ צוני רב

 בצד הרוחני והגשמי כאחד. 

 

היה זה אחד מן המפגשים המלמדים, המחדשים ובעיקר המשמעותיים שחוויתי . המון תודה לכל 

 הקבוצהליוזמים, למארחים, לשחקנים, לחברי  -העוסקים במלאכה

 תבורכו

 המון תודה ויישר כח

 המרכז לפיתוח מקצועי

 

 


