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 רקע על ההתנדבות
הייתי מגיעה . ההתנדבות שביצעתי הייתה במועדונית ארזים' בסימסטר א

פעם בשבוע וכל פעם היו מביאים לי ילדים שונים על מנת לקדם אותם 
 .  מבחנים קרובים או מטלות שקיבלו, בשיעורי בית

מאחר שלא הצלחתי לבצע את הפעילות בשעות שהמועדונית  ' בסימסטר ב
פעילה הייתי נפגשת עם ילדה מסויימת בבית הספר ומוציאה אותה בזמן 

 (.מכינה איתה שיעורים או משימות שהמורה הנחתה)שיעור 



 רגעי מפתח

היה לה מאוד קשה . הכנה למבחן בחשבון -חשבון( שם בדוי)' ישבתי ללמד את י
ניסיתי כל מיני דרכי לימודים שונים על מנת  . בהתחלה ולא זכרה את הכפולות

שהיא תזכור כיצד עליה לעשות את התרגלים ואיך היא יכולה לעשות עם אצבעות  
 .תרגלנו והכנתי לה תרגילים. כדי שתזכור טוב יותר 9את כפולות 

חיבקה אותי וסיפרה לי , שבוע לאחר מכן שהגעתי למועדונית היא רצה אליי
שהמבחן היה ממש טוב ושהיא קיבלה ציון טוב והמורה הייתה מאוד מרוצה 

 .  ממנה



 רגעי מפתח

 .היא הילדה שאליה אני מגיעה לבית הספר( שם בדוי)' ד

כאשר הייתי מגיעה למועדונית היא לא הייתה מוכנה לשבת ' בתקופת סימסטר א
 .מאוד נרתה ותמיד עשתה הכל על מנת שאני לא אעזור לה, ללמוד איתי

שהגעתי בפעם הראשונה היא ירדה לקבל את פניי בכניסה לבית ' בסיסמטר ב
הבאתי לה חיבוק וסיפרתי לה למה הגעתי לבית . הספר והיה לה חיוך גדול על פניה

 .שמחה מאוד' ד. הספר ומעתה אגיע בדרך כלל בימי רביעי

הרגשתי שזה , מידי פעם הייתי מביאה לה שוקולד או מדבקות כדי לשמח אותה
 .מאוד מעצבים אותה וגורם לה ללמוד בצורה אינטנסיבית ולרצות להיות איתי



 רפלקציה
 . הרגשתי שההתנדבות מאוד תורמת לי הן בפן האישי והן בפן המקצועי

.  לא הכרתי בעצמי צדדים שאני יכולה ומסוגלת ללמד ילדים בגיל בית הספר, התואר שאני עושה הוא לגיל הרך
ללמוד יחד עם  , להצלחה בדברים מסוימים, גילתי על עצמי שאני יכולה להעביר טכניקות שונות לזיכרון טוב

 .  הילדים דברים חדשים ושונים וכל זה גרם לי לרצות להמשיך להתנדב ולא להחסיר מפגישות

כל פעם לפני שהגעתי הודעתי למחכנת  )חיכתה לי בימים שהייתי צריכה להגיעה ' דבר נוסף שהעצים אותי זה שד
 .  וקיבלה אותי בסבר פנים יפות מה שלא קרה כשהגעתי למועדונית( 'שלה והיא עדכנה את ד

,  להרגיש שהיא חשובה ברגע שאני מגיעה ומוציאה דווקא אותה מהכיתה ולא ילד אחר' עצם הנוכחות שלי גרמה לד
 .  אני חושבת שזה גם כן דבר שגרם לה להעצמה ולהרגשה טובה יותר

שמחכה לי ואני לא יכולה ' היו פעמים שהיה לי קצת קשה ללכת ובכל זאת אספתי את עצמי כי ידעתי שיש את ד
 . לאכזב אותה

 .  הייתה לי הזכות לקחת אותה כפרוייקט ואני מרגישה שחל בה שינוי
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