


 .  בפעילות השנתית התנדבנו בבית הנוער עציון

בית הנוער מספק מגוון שירותים רבים המסייעים לנערים  

שאינם נמצאים  , אשר נמצאים על סף נשירה מבית הספר

וכן לנערים ולנערות עולים , במסגרות החינוך הפורמאליים

 .  מחבר העמים ואתיופיה

מטרת בית הנוער לסייע לנוער להשתלב ולהגשים את 

 .  צרכיו ורצונותיו, עצמו בהתאם ליכולותיו





 .  שעת סיפור ועוד, הצגות, משחקייה: כגון, מספק שירותים לגיל הרך" עציון"כמו כן מרכז 

ובה אנו עוזרים לילדים בעלי קשיים בהכנת שיעורי הבית , הספרייה פתוחה לכלל הציבור

 .  ובלמידה למבחנים

 



 לאוזן קשבת  , לגילוי הבנה, לתמיכה, הוא זקוק לתשומת לב, למדנו שכשקשה לילד

 .  ולהרגשה שהוא לא לבד בעולם

 .כל ילד יכול להגיע למיצוי הפוטנציאל שלו

 .  הוא רק צריך הכוונה נכונה בגישה המתאימה לו 

 .עלינו להתאים את עצמנו לילד ולא להפך





 

 

 

 

 -הילה

.  לא מרבה לדבר ודוחה אנשים שנגשים אליו, במהלך המעורבות החברתית הבחנתי בילד שנדחק לפינה

 .  הבנתי שמשהו קורה איתו ורציתי להתקרב אליו אבל הוא לא היה מוכן לדבר או אפילו לשבת ביחד

עם הזמן הנער נפתח אליי  . לאט לאט הצלחתי להתקרב אליו בכך שסיפרתי לו סיפורים אישיים על עצמי

התהליך היה ארוך ומעט מייאש והיו רגעים שכמעט  . החברים, המשפחה, והחל לספר לי על בית הספר

 .  וויתרתי אבל אני שמחה שהמשכתי והתעקשתי

 .ברגע שהנער נפתח אליי הרגשתי תחושת סיפוק עצומה ושמחה שהצלחתי להתחבר עם הנער

 

 





 -קורל

 ...חלקם נפתחו בצורה מהירה ולחלקם לקח זמן. קיבלתי מספר ילדים, בתחילת השנה

 .  למדתי להכיר את הילד שיושב מולי ועל אופן למידתו, לאחר מספר מפגשים

צורת למידתם והתנהגותם נכנסת למשבר גם , נוכחתי לגלות כשילדים עוברים משברים בבית ובחברה

נעים יותר לשאול את הילד איך עבר היום והאם היה משהו מיוחד  , לפני הכניסה לתוכן הלימוד. כן

 .  שרוצה לשתף

הרגישה פתיחות לספר לי שנקלעה  ', כאשר שאלתי את שלומה של הילדה ח, באחד מהמפגשים

 .  להפרעות אכילה ומטופלת על ידי צוות רפואי

חשפה את רגשותיה כשאמרה שהיא מרגישה  , ושיחות עמוקות על הנושא' לאחר מספר מפגשים עם ח

 .בכך שפורקת את האבן הכבדה ששוכנת בלבה, נוח יותר כשאנחנו מדברות על הנושא

 .  ולא רק הלימודי, הרגשתי תחושת סיפוק שהנני עוזרת לה בפן הרגשי








