
, בדרכים בטיחות בנושאי, גמר עבודות תחרות סיום טקס
  תקווה-פתח בעיר בתיכונים א"י בכיתות התקשורת למגמות

 באדום אנשים עמותת עם בשיתוף

 שהתחיל תהליך, משנה  יותר שנמשך תהליך לסיומו בא 21.21.21 שישי ביום שנערך מרגש באירוע
 החינוך במחלקת קהילתי-ערכי-חברתי לחינוך אגףה עם באדום אנשים עמותת של פעולה בשיתוף

 .                                                                                        ת"פ בעיר

 בדרכים בטיחות לקדם שמטרתה בפעילות ועוסקת 2991 בשנת הוקמה באדום אנשים עמותת
                                                                        .והאכיפה החקיקה, החינוך בתחומי

 במסגרת בדרכים הבטיחות לנושאי שיוקדשו לעבודות פרסים נושאת תחרות הציעה העמותה
 התיכון תלמידי. בעיר התקשורת מגמות תלמידי של גמר לעבודות( א"י כיתה" )מתכונת פרויקט"

 המודעות להגברת משמעותי יעד קהל ומהווים הנהגים לאוכלוסיית חייהם של זה בשלב מצטרפים
  .בטוחה לנהיגה

 היו לפרויקט. דוקומנטריים וסרטים, תשדירים, רדיו תכניות: קטגוריות לשלוש הוצעו הפרסים
 . האירוע את שתיעדו, ת"פ תקשורת מדיה אנשי גם שותפים

 ידי על הרצאות שתי השנה במשך ניתנו, הנושא בהבנת והעמקה התלמידים הכנת מתהליך כחלק
 עם משפחה התמודדות נושאב סגל ואלברט בנהיגה הדעת הסחת בנושא, קציר רון: העמותה חברי

.                                                                                                               האובדן
                                .פרץ אורית - ברנר תיכון של התקשורת מגמת רכזת בהובלת והופק לפועל יצא כולו הפרויקט

 4 -ו, התשדירים בתחום 3, הרדיו בתחום 3: שונים ספר-בתי משלושה עבודות 21 הוגשו לתחרות
 .  הדוקומנטריים הסרטים בקטגוריית

 קריטריונים לפי העבודות את דירג הקהילתית התקשורת בתחום ובכיר מקצועי שופטים צוות
          .                                                                                         מראש שנקבעו

 היוצר מבית אפ-סטנד" גורל או צחוק" במופע התחיל, תלמידים 311 השתתפו שבו, הסיום אירוע
ריתקו את התלמידים , איתמר פדאל ודניאל כהן, השחקנים.  קלה מייקל התעבורתי הפסיכולוג של

נהיגה , התערבות הורים, דייט שמסתבך, האח הגדול :לעולמם אפ הקשורים-במערכוני סטנד

 .לחץ חברתי ועוד, שתייה ,מסוכנת כביטוי לגבריות

 מרותק היה התלמידים וקהל מצוינת עבודה עשו, רב בקסם האירוע את הנחו שגם, השחקנים
 . הומור באמצעות שהועברו, בדרכים בבטיחות החשובים מסריםל

 והאירו, ללב ונוגעות מרגשות והי, ההפסקה לאחר ברצף הוצגו התלמידים של הגמר עבודות
 . השנה כל לאורך התלמידים את שהעסיקו, בדרכים הבטיחות בתחום שונים היבטים

 הקהל את ריגשה, דרכים בתאונת שנהרג אחיה ,"שלי שחף" על רדיו תכנית שהגישה בלס שני
 . בדבריה

 קלמן משפחת תרומת, ₪ 9,111 בסך כספייםה פרסיםה חולקוו התחרות תוצאות הוכרזו לסיום
 נרשמו ההמחאות. לדירוגה בהתאם כספי בפרס זכתה מהתכניות אחת כל. שי בנם של לזכרו

                                                                .שזכו הספר מבתי אחד בכל התקשורת מגמת לטובת
מה כבר "לפני האירוע חשבתי לעצמי : "הלומדת בתיכון ברנר' תלמידת כיתה יא, אור שוכמן

מופע הסטנדאפ היה מצחיק  .נושא זה הרי מוכר וידוע ועולה רבות בתקשורת" ?אפשר לחדש 
 .ברים עכשוויים הנוגעים לבני הנוער שעניינו אותי רבותהסטנדאפיסטים שילבו במופע ד, וחשוב 

, תחשבו שיש מישהו שמחכה לכם בבית :"המשפט שנגע וריגש אותי במיוחד במהלך המופע היה 
 . אני באופן אישי מרגישה שזכיתי..." תחשבו כמה כאב אתם יכולים לחסוך



 

 



 

 



 


