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 ?מהי בעצם מעורבות חברתית

"ולמלאםנכונות לקבל תפקידים  -הוא ערך מרכזי בחיי החברה הישראלית " מעורבות חברתית  
עידוד ההתנדבות  , תרומה לקהילה הקרובה והמורחבת, עזרה הדדית, אחריות, במסירות

 .ערך זה מוקנה במספר מעגלים חברתיים בחיי הפרט והקבוצה. והתרומה ללא תמורה

 נכונות של הפרט לפעול מתוך תחושה של אחריות ליצירת חברה טובה יותר. 

כדי להיות מתנדב כן  . די בהשכלה וידע בתחום כלשהו. אין צורך להיות מורה, כדי להיות מתנדב
 .אוזן קשבת התמדה ואחריות, לב רחב: נדרשים

"אכפתיות והבנת   ,כבוד, כנות, צא מעצמך ונסה להגיע לאנשים אחרים בעזרת אהבה
 (שוץ פוליץסוזן ." )צורכיהם

 
 



 המעורבות החברתית שלי
       

עמותת פוש"ס יסודי מטעם "התנדבתי בביה." 

קשייהם באים לידי ביטוי  , המגיעים מרקע סוציו אקונומי נמוך', עבדתי עם שני תלמידים בכיתה א
מילה טובה ולכן השתדלתי  , אהבה, תלמידים אלו זקוקים לחום. בציונים ירודים וקושי ברכישת חברים

 .  מאוד לענות לצרכיהם

על מנת שיפתחו אלי, לשוחח איתם ולשחק איתם, במפגשים הראשונים היה לי חשוב להכיר אותם. 

כרטיסי שאלות אישיות בנושאים שוניםעם , למפגש הראשון הכנתי לתלמידים משחק הכרות  . 

התלמידים שמחו לקראתי בכל פעם שהגעתי  . בכל מפגש קיבלתי את התלמידים במאור פנים
 .  אליהם

הייתי מניחה את ספרי  , הילד הגיע ללא חשק ללמידה או מצב רוח ירוד, כאשר ראיתי שבמפגש מסוים
דברים שעזרו לו וחיזקו , להציע משחק, איתולשוחח , לשאול לשלומו, הלימוד בצד ומנסה להקשיב לו

 .אותו

זמן משחק איתי  , מילה טובה" ע, בכל מפגש התלמידים קיבלו חיזוקים מילוליים והן חיזוקים ממשיים
 .או מתן מדבקות בסוף המפגש

 



 ?במה המעורבות תרמה לי ותלמידים

הן לילדים והן למבוגרים, אני מאוד נהנית ומקבלת סיפוק כאשר אני עוזרת לאחר, מבחינה אישית  . 

משתפרים  , הסיפוק שקיבלתי מכך שהילדים נהנים. קיבלתי, אני חושבת שיותר מאשר נתתי
 .  גרם לי לאושר, ומצליחים

 החברתית,אני מרגישה שהצלחתי להתקרב לילדים ועזרתי להם להתקדם ברמה הלימודית  ,
 .והרגשית

הייתי  . ברמה הלימודית ההתקדמות באה לידי ביטוי בכך שהתלמידים השתפרו בקריאה וכתיבה
מגיעה למפגשים עם ספרוני קריאה ובכל מפגש הייתי נותנת לילד לבחור ספר שהוא רוצה והוא היה  

בה היו כותבים  , הכנתי להם מחברת כתיבה, "כתב"כאשר התלמידים למדו לכתוב ב, בנוסף. קורא
 .  את האותיות שלמדנו יחדיו ובכיתה

על מנת  . ברמה החברתית ההתקדמות באה לידי ביטוי בכל שהתלמידים נפתחו ורכשו חברים חדשים
.  הייתי נותנת להם לשחק אחד עם השני, לשחק בשיתוף, להתחבר, ללמד את התלמידים לעבוד ביחד

 .  לגשת לחבר, להתנהג עם חבר, דבר שעזר להם ללמוד כיצד לדבר עם חבר

במפגשים הראשונים אפשרתי לאחד מהתלמידים להגיע עם . גם ברמה הרגשית חלה התקדמות
לאחר מספר מועט  . דבר שבאמת עזר לו איתי במפגש, בובה שהוא אוהב ועוזרת לו מבחינה רגשית
 .של מפגשים הוא הפסיק להגיע עם הבובה
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