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 תיאור הפעילות

פעילות ההתנדבות התבצעה פעם בשבוע למשך  
 .  בכפר סבא" סורקיס"שעתיים בבית הספר 

במהלך השנה ההתנדבות הייתה ליווי ועזרה  
אשר  ' ילדים בשכבה ה 2בשיעורים פרטיים ל

משפחתם נמצאת בקשיים כלכלים ואינה יכולה  
 .  לאפשר לילדיהם עזרה בתחום המתמטיקה



 תיעוד ההתנדבות  

במהלך השנה עיקר ההתנדבות הייתה להעניק  
תחושת ביטחון וידע אותם הילדים אינם חוו  

 .במקצוע המתמטיקה עד הגעתי להתנדבות עימם

 

את תחומי הלימוד קיבלתי מהמורה המלמדת  
בכיתה אך רוב העבודה התבצעה על פי קשיי 

 .הילד האישיים



 רגעי המפתח
בבית  ' מכיתה ה' בתמונה מתועד מ

'  כאשר קיבלתי את מ, הספר 
בתחילת השנה נאמר לי על ידי  

אינו מצליח לשבת ' שמהמורה 
לאורך זמן וחוברתו ריקה מתוכן 

 . לחלוטין
 

רגע המפתח המופיע בתמונה הוא 
הגיע לשיעור איתי ' רגע הוא מ

כאשר הכין את שיעורי הבית לבדו  
ויחד לוויתי אותו בסעיפים בו הוא 

התקשה בשיעורים על מנת שיגיע  
לשיעור עם שיעורי הבית 

 .  לראשונה
 

המורה הייתה גאה בהצלחתו וכך  
 גם אני כמובן



 רגעי המפתח

 . רגע מפתח זה אינו מתועד בעקבות בקשת הילד

במהלך חודשיים מתחילת השנה התקשה לצאת . מתקשה במתמטיקה' ט
לא נמצאה תשובה ברורה מדוע אך במהלך זמן זה בדרכים  , לשיעורים איתי

 .  בחלק מהפעמים ולעזור לו כמה שנתן' שונות הצלחתי להוציא את ט

לאחר זמן זה ביקש לא להמשיך ולהישאר בכיתה ולכן הוחלף הילד על מנת 
 .להשתמש בעזרה באופן המועיל ביותר

 

ילדה אשר הצלחתי לעבור  ', בעקבות מקרה זה קיבלתי ילדה חדשה בשם ל
 . איתה שינוי ותהליך מועיל ללימוד שלה

להתקדם , אני רואה רגע זה כמפתח לשינוי חדש לילדה אשר רוצה ללמוד
 .  ולהצליח



 רגעי המפתח

כאשר היא  ' בתמונה מתועדת ל
מתרגלת בפנקס קטן אשר  

התקשתה בפתרון ' ל. קיבלה
במהלך  , התרגילים השונים

השנה ניסינו דרכים שונות כמו 
כתיבה על לוח קטן מחיק או 
דפדפת חיצונית לתרגול עד  
שנמצא הפתרון של כתיבה  

 . בפנקס
 

בתמונה ניתן לראות הצלחה  
בתרגול בעזרת הפנקס ובכך  

למידה והצלחה בעשיית  
 . התרגילים בכיתה ובבית



 תרומתי לזולת

בעת ההתנדבות במהלך השנה הרגשתי תורמת  
 .  לילדים ולעתידם הלימודי

החשיבות בעיני הייתה לא רק הבנת החומר  
עיקר החשיבות הייתה הצלחת הלמידה  , הנלמד

ועמידה בקצב הכיתתי על מנת למנוע פערים 
 .  עתידים אצל הילדים



 תרומת ההתנדבות

ההתנדבות עצמה תרמה לי מאוד בלימודים  
ובהבנה כמה יש שוני בלמידה ובהבנה בין כל 

ולבדוק באופן " לישר קו"ילדי הכיתה וכמה חשוב 
 . תמידי היכן כל ילד נמצא בחומר הנלמד

 

בעת ההתנדבות הרגשתי שאני עוזרת ותורמת 
,  לילדים ובכך תרמתי גם להרגשתי באופן ניכר

 .ולכן אמשיך להתנדב בנושא גם לאחר קורס זה



 !תודה


