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:מאת 1<דולב חדד  dolevhadad@gmail.com>נשלח: :אל20:22 2015דצמבר  22שלישי יום Ran Yashfeנושא: Re: מרן

שלום , היום אני ורן הצגנו סרט שיצרתי אני וחברי לשיכבה בכיתה י' על נושא נורא רגיש ועמוק , שמספר על יילד שיוצא מהארון 
והחברה לא מקבלת אותו שכמעט בסוף הסרט רואים שהוא מתאבד ובסוף בסוף הוא חוזר כי כנראה שהוא לא באמת התאבד והוא 

  שתאהבו אותי סרט נורא מרגש שמלמד המון על הנוער שלנו שנמצא בסיכון ..  אומר לחברה מה אני צריך להתאבד כדי
במהלך הסרט רן ואני עצרנו כמה פעמים בשביל לשאול את התלמידים שאלות , בקטע שהיילד "מתאבד" אמרתי לרן לעצור היה 

? כל הכיתה קודם כל התרגשו ממש חשוב לי לשאול שאלה בנושא רגיש שכזה , שאלתי אותם האם זה מציאותי שבן אדם מתאבד
נורא מהסרט וגם רובם בכו וחלקם עצרו את הדמעות , הכיתה ענתה לי על השאלה שזה מציאותי, ושאלתי אותם האם יש דרכים 

  אחרות במקום להתאבד ? 
ירגיש בנוח  ומשם הגענו לדיון ועלו המון דעות ורגשות מהתלמידים בכיתה , כמו אפשר לעזור לאותו בן אדם ולדאוג לזה שהוא

בחברה , ואחת התלימדות אמרה שיעבור בית ספר ותלמיד אמר לה כמה בן אדם יכול להסתיר בסוף הוא יוריד את המסכה , ואז רן 
שאל אותם " פעם קרה לכם שגם לא קיבלו אותכם בחברה בגלל מי שאתם ?" ואחת התלמידות סיפרה שכולם צחקו עליה שהייתה 

כמו גבר אמרו לה " מי זאת הגבר הזאת " , " איזה גברית " והמון העלבות , וגם היא סיפרה  קטנה במשחק כדורגל שהתלבשה
שבהתחלה כשהגיע לבית ספר היא פחדה מאיך שיגיבו כשייראו אותה , קודם כל זה היה נורא מרגש וכואב לשמוע את זה והיופי 

לא מקבלת הומאים, ואז תלמיד אמר לה ואם זה היה אח אמרה שהיא   שחברים בכיתה כן מקבלים אותה כמו שהיא ,אחת התלמידות
שלך היית מקבלת אותו ? היא אמרה מה פתאום , ואז שאלו אותה ואם זה היה ה"בן שלך" היית מקבלת אותו , היא אמרה שלא , 

א הייתה בסוף הסרט היא בכתה ושאלנו אותה מה את לוקחת מהסרט היא אמרה שכל בן אדם הוא בן אדם ואז שאלנו אותה שהי
  מקבלת את אח שלה אם הוא היה הומו , היא אמרה כן !!

אחד התלמידים אמר שהוא לקח מהסרט שצריך לקבל כל בן אדם כאדם ולפניכן הוא סיפר שלא כל כך מקבלים אותו כמו שהוא 
סיפורים מרגשים היום בכיתה , והילדים ששמעו את זה זה ממש נגע בהם וישנה אותם לקבל כל אחד בחברה , היה עוד המון דעות ו

  שגרמו לצמרמורות מטורפות. 
  הרבה זמן לא הייתי מרוגש כל כך כמו היום !

  היום לאחר המפגש כשהלכתי לבית יצאתי המון לחשוב על זה , ואמרתי בראש " חבל שאין מפגשים כאלו בעוד בתי ספר אחרים " 
אני נמצא בו , לפי מה שראיתי התלמידים שהיו במפגש לקחו כי מה שקרה היום מאוד עוזר ומשנה את הנוער שנמצא בסיכון שגם 

 את כל מה שהיה במפגש לתשומת ליבם . 
 :כתב <Ran Yashfe" <Ran.Yashfe@smkb.ac.il"בתאריך 22 בדצמ' 2015 18:46, 

  היי דולב יקר, מכותבת כאן גם רויטל.
   תוב אמירות משמעותיות שהיו היום שנוכל ללמוד מהם.חשבתי שנכון שנכ

  חשוב לי לשמוע גם את קולך, אז אם את יכול תרשום דברים שאתה זוכר מהיום.
  מוכן?
  תודה,

  רן
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