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הנדון :מכתב המלצה עבור אבי שדה

לכל מען דבעי שלום רב,
אבי שדה עבד כמפעיל בקייטנות יולי " – 2015כל הקייטנה במה"  -במועצה אזורית משגב.
במסגרת עבודה זו אבי העלה הצגת יחיד מוסיקלית באורך של כשעה אותה הציג מול גן אחד או שניים בכל פעם
והגיע לסה"כ  42גנים מ 22-ישובים מהמגזר היהודי ,בגילאי טרום חובה וחובה ,בחינוך הממלכתי  /ממלכתי דתי.
אבי עבד כ 3 -ימים בשבוע במהלך  4השבועות של חודש יולי.
הפעלתו של אבי הותאמה לתוכנית הקייטנה בשבוע של "מציגים סיפור" וכללה שתי הצגות מוסיקליות " -מנגינת
היער" ו "המנגינה היפה בעולם".
עבודתו של אבי יצאה דופן באיכות ,במסירות ,בשמחה ,בפליאה ובקשב שעוררה בקרב ילדי הגן .החשיפה המופלאה
לצלילי כלי הנגינה שהביא מכל קצוות תבל מלווה בשיר ,סיפור ומנגינה ,תוך שימת דגש על שיתופם של כל ילדי הגן
לאורך כל ההצגה – היו מעוררות השתאות והערכה .הילדים שיתפו עם אבי פעולה באופן יוצא דופן והיו שבויים
בקסמם של כלי הנגינה השונים ,המוסיקה ועלילת הסיפור .שתי ההצגות לוו במסרים ערכיים וחינוכיים בינהם עזרה,
שיתוף ,כוחה של קבוצה ודאגה לסביבה והעשירו את עולמם הפנימי של הילדים .כערך מוסף אבי נתן רעיונות
לפעילויות המשך עבור הגננות ובכך העצים את משמעותה והשפעתה החיובית וההמשכית של ההצגה בקרב הילדים.
ניכרת הייתה מסירותו ומחויבותו של אבי לעבודתו ולשליחותו בהבאת ההצגות אל הילדים .אבי הגיע תמיד בזמן,
בשמחה ובמכוונות מלאה לעבודה ,השקיע את מלואו במפגש עם הילדים וניכר היה שהצליח להגיע אל ליבותיהם
של כל ילד וילדה בקייטנה .כמו כן הקשר עם המשרד היה רציני ,מקצועי וקולח .ניתן היה לסמוך ולהיות שקטים
שעבודתו של אבי תתבצע תמיד על הצד הטוב ביותר והיה פשוט תענוג לעבוד יחד.
עבודתו של אבי מביאה עולם של ערכים באמצעות ההצגות ,כלי הנגינה והמוסיקה החיה ובכך נושאת עמה מסר
חשוב מאוד עבור הילדים .אנו מלאות תקווה שמתנה זו תגיע לכמה שיותר ילדים בעידן של היום ,אשר מרחיק את
ילדינו אל עבר מסכי המחשב הריקים מתוכן.
מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה,
בברכה,
דורית רוזן ורונית זינגר
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