>From: Noa Seri <noase@savion.huji.ac.il
Sent: Thursday, July 23, 2020 13:13
;>To: Osnat Cohen <osnatc@savion.huji.ac.il>; Assaf Friedler <assaf.friedler@mail.huji.ac.il
יפה פס ;Tomer Cohen <tomer@maimonidesfund.org>; ELIF@MAIMONIDESFUND.ORG
><yaffa@maimonidesfund.org
אלפא ירושלים קיץ Subject:
תמיד טוב להיזכר למה אנחנו פה 
משתפת בוואצאפ מרגש שקבלה שירה.
נועה
בוקר טוב
משה  ,XXXאבא של ארז.
כבר הרבה זמן שאני רוצה לכתוב.
אנחנו  ,עטרה ואני  ,מתרגשים מהתוכנית כל פעם מחדש.
עוד ועוד שבירת שיאים וגילוי פסגות גבוהות יותר של הכרת הטוב והוקרת תודה עצומה.
ארז תמיד חותר קדימה.
במשך הלימודים בבית ספר היסודי ובחטיבת ביניים הרגשנו כל הזמן שאנחנו כהורים לא מצליחים לסגור
איזשהו חלק מסויים  ,זוית נעלמה שנשגבה מבינתנו איך לתת מענה הולם בעבור הבן שלנו.
ואז הגיעה תוכנית אלפא .
מערכת בנויה לתלפיות מהמסד ועד הטפחות  ,חבורה מדהימה של אנשי חינוך עם הבנת הנפש ומתן
מענה קולע בול לאותו חלק נעלם  ,אותה זוית חמקמקה .
ארז פורח ועולה  .סוף סוף הוא נמצא עם חבורת בני גילו שמתמודדים עם אותם אתגרים  ,כמו חלקים
מסויימים מאוד בפאזל שסוף סוף מוצאים את מקומם  ,מצע מדוייק שמאפשר צמיחה ושגשוג לחלקים
שכל כך היו צמאים לכך.
מדהים ונפלא לראות נער בן  16הולך בתקופת החופש לאוניברסיטה לשבת מבוקר ועד ערב ולהעמיק
במחקר  ,בזמן שחבריו הטובים מהשיכבה עובדים במקרה הטוב ומשתעממים במקרה הנפוץ יותר .
פשוט לשפשף עיניים ולצבוט את עצמנו כדי להאמין שזו מציאות ולא דמיון.
המענה החברתי לצרכיו במהלך התוכנית משמח ומושלם .זהו צורך אמיתי וצמא גדול שהיה חסר לו וגם
החלק הזה בפאזל האישיותי מקבל מענה מדהים.
ארז חזר ביום ראשון הביתה מהאוניברסיטה עם חיוך ענק  ,ממש ריחף באוויר מרוב אושר .הוא קיבל
לפטופ ממך וכשהבין בסוף היום שהלפטופ הוא לא ליום אחד אלא עד סיום המחקר הוא לא ידע את נפשו
מרוב שמחה ( .האמת שהוא ביקש מאיתנו  ,ולא הצלחנו לתת) ...
היה אפשר להמשיך אבל נעצור כאן.
ִאּלּו פִ ינּו ָמלֵ א ִש ָירה ַּכיָם,
ּולשֹונֵנּו ִרנָה כֲּהַּ מֹון גַּּלָ יו,
ְ
תֹותינּו ֶׁשבַּ ח כְ ֶׁמ ְרחֲּ בֵ י ָר ִקיעַּ ,
ו ְִש ְפ ֵ
ַּש ֶׁמש ְו ַּכי ֵָרחַּ ,
וְעֵ ינֵינּו ְמ ִאירֹות כ ֶׁ
ְוי ֵָדינּו ְפרּושֹות כְ נִ ְש ֵרי ָש ַּמיִם,
ו ְַּרגְ לֵ ינּו ַּקּלֹות כָאַּ יָלֹות -
יקים ְלהֹודֹות
אֵ ין אֲּ נ ְַּחנּו ַּמ ְס ִפ ִ
לכם .לנשות ואנשי הצוות כולם .ליוזמי התוכנית .לאוניברסיטה .לכולם.
פשוט תודה רבה!

>: yaffa@maimonidesfund.org <yaffa@maimonidesfund.orgמאת
יום חמישי 23 ,ביולי : 13:51 ,2020נשלח
: Noa Seri; Osnat Cohen; 'Assaf Friedler'; 'Tomer Cohen'; ELIF@MAIMONIDESFUND.ORGאל
אלפא ירושלים קיץ : RE:נושא

התרגשתי ,עד דמעות.
גם להודות צריך לדעת ,אבל מכתב כזה אומר הרבה ומעבר!
כל הכבוד לשירה ולכל הצוות המקדיש תשומת לב מירבית ורואה כל תלמיד לפני ולפנים.
בברכה והערכה,
יפה פס
המנהלת הפדגוגית
מרכז מדעני העתיד
תכניות "אלפא"" ,אידיאה" ו"אודיסיאה"
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