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לכבוד
איתי יטוב
מנהל 'הקבוצה'
הנדון :פעילות משותפת עם צוות בית הספר
איתי שלום רב,
בשנה האחרונה אנו ,אנשי מערכת החינוך בירושלים ,מתמודדים עם אתגרים לא פשוטים בשגרת היום
יום לאור המצב הביטחוני השורר בבירה .בית הספר שלנו ,בית ספר סליגסברג )בית ספר ממלכתי שש-
שנתי( ,נמצא בפריפריה הירושלמית ,על קו התפר עם שכונות מזרח ירושלים :שוכן בשכונת ארמון הנציב
בדרום מזרח ירושלים ,וגובל בשכונות ג'בל מוכבר וצור באהר .בית הספר מוגדר במשרד החינוך כסוציו-
אקונומי נמוך ,והוא קולט את כל תלמידי השכונה ללא מיון ,מתוך תפיסת הכלה המזהה את הפוטנציאל
הטמון בכל ילד .צוות בית הספר המורכב ממורים ירושלמים וכאלו שמגיעים מחוץ לעיר ,מגוש עציון
ומפאתי ירושלים ,נדרש להתמודד עם לחצים מצד תלמידים והורים ,תחושות פחד וחרדה שצפות ועולות
לאור ההתרחשויות בשכונה ובסביבה .זאת כמובן מעבר לעבודת ההוראה והחינוך השוטפת ,המאתגרת
אף היא.
לכן עם סיום המחצית הראשונה של השנה החלטנו לקיים מפגש סיכום מחוץ לתחום המוכר שלנו – הן
גאוגרפית והן מקצועית – ולהגיע לחוויה ייחודית של תנועה והרפייה בסטודיו 'הקבוצה' .מיותר לציין כי
היו לא מעט הרמות גבה בשלב ראשון אך הסקרנות הביאה את מירב הצוות שלנו ,כ 50-מורים ,מחנכים
וצוות ההנהלה ומינהלה למרכז תל אביב ,לחוויה מעצימה ומשמעותית ביותר.
באופייה של הסדנה ,העבודה הייתה ביחידים ,זוגות ושלשות שהתבקשו לנוע בחלל הסטודיו לאור
הנחיותיך .גם כאן היה חשש ,שהופרך מהר מאד ,שהעבודה המצריכה סוג של אינטימיות תהיה מגבלה
לקבוצה כזו של עמיתים לעבודה .בעיקר לאור העובדה שהצוות שלנו כולל מגוון רחב של אוכלוסיות –
נשים ,גברים ,חילונים ,דתיים – כולם מצאו את הדרך לקחת חלק פעיל ונלהב בסדנה .היכולת שלך
להוריד את המחיצות בין האנשים השונים וליצור מכנה משותף אפשרה לכל אחת ואחד מאתנו להתנסות
בתנועה ,להרפות את המתחים והלחצים ולחוות חוויה משחררת מחד ומעצימה מאידך – גם אישית
ובעיקר כקבוצה .כצוות .ולכך יש חשיבות רבה וערך מוסף אמיתי.
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בסיום הסדנה קיימנו שיחת סיכום בהנחייתך ובה ערכו המורים רפלקציה לתחושותיהם במהלך הסדנה
ולאורך המחצית ,תיארו את השפעת התנועה על שחרור המתחים ,ציינו אילו כלים שרכשו בסדנה לדעתם
ישמשו אותם בהמשך בפעילות עם התלמידים ,ובעיקר שיתפו בחוויית ההנאה המשותפת והמגבשת
שעברו.
חשוב לי לציין כי גם לאחר סיום הסדנה ,דיברו המורים בשבחה וקבעו כי זו הייתה הדרך האולטימטיבית
לסיים את המחצית ולחזור למחצית נוספת מלאי אנרגיה.
בשמי ובשם הצוות ברצוני להודות לך על העשייה וההובלה .אני בטוח כי כל צוות חינוכי שיבחר בסדנה
שכזאת ,ירוויח בכל המישורים.
בברכה
תומר אושרי
מנהל בית הספר
בשם הצוות החינוכי
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