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  2016מאי  03 שלישי יום

  

  מאור היקרה,

  

הקשר איתך התחיל שה הרביעית בה את מחה ומלווה את צוות המחכים של התיכון החברתי. זו ה

כשהייו זקוקים לסיוע מיידי בהתמודדות עם אחת מתלמידותיו, אך מהר מאוד הבו שאת יכולה לעזור 

הזדמות לומר לך  זאתחשבתי שלו בהתמודדויות רבות שיש לו בבית הספר, וכסו לשותפות פלאה. 

העבודה שאת עושה עם צוותי המחכים של התיכון החברתי מאפשרת ועוזרת לו להיות מי  תודה!

תיכון שמכיל בי ובות וער במצבים שוים ומשתים ושלא מוותר על אף אחד  –שאחו רוצים להיות 

 ואחת שבוחר/ת להיות חלק מביתו. את עוזרת לו לעשות את הדבר החשוב ביותר בתפקיד המחכ/ת והוא

  לשמור על הילדים, מעצמם ומסביבתם. –

התייעץ על דילמות חיוכיות שיש עם ן החברתי פגשים איתך אחת לשבוע לצוותי חיוך כיתה של התיכו

ם ביו המיים, לקשיים תלמידו. בשיחות עולות מורכבויות חיוכיות הקשורות לגיל העורים, ליחסי

כבויות ואת יודעת לחדד ולזקק מתוכן את הקודות גשיים ועוד ועוד. או מציגים מורחברתיים ור

את  כאשר יש צורך המרכזיות שיש לטפל ואף לתת עצה טובה כיצד יש לגשת לער/ה בעיין כזה או אחר.

מכירה ויודעת לכוון לגורמים מקצועיים וספים שיכולים לסייע לתמידו, ויכר ששליטתך בתחום הייעוץ 

ם רבות את מאירה את מה שעיייו אין רואות בתוך העבודה החיוכית פעמיהיא ברמה מקצועית גבוהה. 

  היומיומית. 

ומתחים ביהם. תחת הדרכתך את הדימיקה המפגשים איתך מאפשרים לצוותי החיוך שלו לברר סוגיות 

וכפרטים. דבר זה מסייע  ביחדמתאפשר להם לראות את החוזקות והחולשות שלהם  ,החברתית של צוות

  .ביותר מייטביתהורה ודה המשותפת שלהם בצהעבבהמשך 

  

רגישות גדולה וותת למחכים שמגיעים אליך אחרי יום ארוך ו יחס חם, קשוב כל זה את עושה תוך

  הרגשה של בית מכיל ואוהב. –בביה"ס 

  

התייעצות במקרי קצה היא מסביב לשעון. תמיד אפשר להתקשר ולקבל הדרכה וסיוע גם ה ,הזמיות שלך

  בטלפון אם הזמן לא מספיק כדי להגיע. 

זו גם הזדמות להודות לך על הזמן בו המשכת להדריך אותו על אף שהייו בקושי תקציבי. זה לא מובן 

  כל כך חשובה.יו ומראה על האישיות המיוחדת שלך ועל מסירותך למשימה מאל

  

  מקווה ומצפה לעוד הרבה שים של שותפות,

  קרן ברס,

  מהלת ביה"ס "התיכון החברתי",

  בשם כל צוות המחכים.

  

  


