
 שלום ר פלד"ד

  .קודם כל תודה לך על ההבנה והגמישות

  .התרגשו מהסיפורים האיישים. משמעותי, אמרו שהיה מוצלח ביותר, המורים והתלמידים חזרו מהביקורים מרוצים מאוד

 :מתוך המשובים עלו נקודות משמעותיות, המחנכות ערכו משובים בכיתות עם התלמידים

יותר אישי ואחר כאשר שומעים , מעניין, השאיר רושם עמוק אצל התלמידים, הסיפור האישי חיבר את התלמידים לנושא*

  .התרגשו ממנו -לכתוב מכתב אישי/אף רצו לדבר איתו , התלמידים הביעו דאגה לאברהם ושאלו לשלומו . ממקור ראשון

החוויות במשך כמה המשיכו לדבר על , חלק מהתלמידים חזרו הביתה עם מטען רגשי ואף בכו ופרקו את מה שעבר עליהם *

  .העלו מחשבות, ביררו, שאלו -ימים

  .השיחה על אלכוהול היתה משמעותית לגביהם ומותאמת אליהם *

( מידע תיאורתי)פעם ראשונה שהם הבינו ושמעו שזה לא רק הסם וההשפעה על הגוף  מתוך הסיפור האישי בלט שזו  *

  .כמו משפחה הדרך להשיג כסף ולהרוויח, שנפגעיםמעגלים אחרים בחיי האדם  ,אלא ההשפעה על החיים בכלל

  .הזמן שניתן לסיכום היה מספיק וטוב. לכל חלק היה זמן מותאם, רגוע, לא לחוץ, מינון נכון בסדר יום* 

הסיפור בגוף ראשון של הנגמלים היה מאוד . גמילה, חשוב להם לשמוע על החיים, מאוד משמעותי, הילדים היו מרותקים* 

 .היום הזה סיכם את כל הנושא בצורה הכי טובה שיש. ראשונה שהם פוגשים משהו שאכן מכור פעם, חשוב

לחשוף , הרגשה שאתם פה כי חשוב לכם לתת הזדמנות להכיר, רצינות, השיחה איתך בבוקר השאירה אצלהם רושם רב* 

 . ולחוות משהו אחר 

 :מחשבות נוספות

אפשר לחדד זאת גם במפגש . שיקולי הדעת לקחת אותם לסיור זה מחנכות הכיתה חיברו את התלמידים לנושא ומהם

  .אצלכם

, כל התמכרות בכלל, סמים/חשוב בסיכום לחדד שהתמודדויות הן בחיי היום יום לא רק בהתמכרות לאלכוהול, בסוף היום* 

  .השלבים בחיים שלנו 4להראות שניתן להיעזר ב. גם שתיית בירה

כדי לחשוב על פעילות . משובים ונעזרים בפעילויות המשך שניתנות לנו מהמפעילים לאחר כל פעילות אנו מקיימים* 

  .המשך ומשוב מסודר בשבילכם

 

  .מקווה שבשנה הבאה נפגש אצלכם שוב. תודה רבה על הכול, יוסי

  .עונינים במפגש שיחבר אותם לחוויות שהילדים עברו והמשמעותאנחנו מ -לגבי ההורים 

 אנו גם מעוניינים במפגש -לגבי המורים 

 

  ,תודה

 יועצת בית הספר

 


