אפריל 1028

דף קשר של ידיד לחינוך נתניה

שלום רב!
מרים קריגר מתנדבת בידיד לחינוך כבר תשע שנים .היא עובדת
בתוך הכיתה (כיתות א'-ג') .במקביל מרים מתנדבת גם
כתחקירנית במוזיאון העיר של נתניה.
לפנינו סיפור מרגש שמספרת מרים ,מתחילת דרכה בידיד לחינוך :

"לאהוב ,להאמין ,להצליח"
ב 11.2.1028 -הצטרפתי לשלי המרכזת ,להרמת כוסית לכבוד חג
פסח שנערכה במלון לאונרדו ליו"ר המתנדבים בנתניה .בתוכנית הייתה הרצאה של יובל
קדוש ,סיפור מרגש על מחלת בתו והדרך הקשה והארוכה שעבר עם משפחתו עד להחלמת
הבת.
כותרת ההרצאה הייתה "לאהוב להאמין להצליח".
בהשלכה להתנדבותנו ראיתי בשלוש מילים אלו מעין נתיב לעשיה שלנו כמתנדבים ,ובעצם
הדבר הוביל אותי להיזכר בשנה הראשונה להתנדבות בבה"ס בכיתה ב'.
לבקשתי ההתנדבות הייתה בתוך הכיתה ,לסייע לכל אחד מתוך  23תלמידים על פי הצרכים.
במהלך החודש הראשון הבחנתי בתלמידה שישבה לבד וניגשתי לסייע לה .המבט בעיניה
היה עצוב ,האף זב ,השיער לא מסודר ,בגדים לא נקיים ,ריח קשה לא נעים נדף ממנה.
כאשר ביקשתי מתלמידים להשאיל לה מחדד או מחק הם דחו את בקשתי בטענה שהיא לא
נקיה .בחיפוש בילקוט היה בלגן :הרבה דפי עבודה מקומטים ,ציוד ,מחברות וספרים
חסרים .התלמידה כמעט ולא דיברה ובקושי השתתפה בכיתה .פניתי למחנכת להבין מה
הבעיה ונעניתי שיש הזנחה מהבית.

התמלאתי חמלה כלפי הילדה .שאלתי את המחנכת אם אין התנגדות מצידה שאהיה צמודה
אליה והמחנכת הסכימה .ניגשתי אל התלמידה ,ארגנתי את הילקוט והנחיתי אותה כיצד
לרשום ביומן ואיך לארגן ליום המחרת את הילקוט .בין היתר ביקשתי ממנה לצאת להתפנות
כאשר היא מרגישה צורך ,ולבקש ממני או מהמחנכת מבלי
לחשוש .פניתי ליועצת בית הספר ושיתפתי אותה .בהתרשמותי
מהשפעה של ההופעה המרושלת של הילדה על מצבה החברתי
והנפשי ,היה ברור לי שהילדה הייתה בחרדה ,דבר שהביא לאי
שליטה ,ולדימוי עצמי נמוך כתוצאה מדחייה של חבריה לכיתה.
ביקשתי מהילדה להביא מכנס להחלפה במקרה הצורך .שבוע לאחר מכן לא יכולתי להגיע,
וכאשר הגעתי לאחר שבועיים ,היא פנתה אלי וביקשה להראות לי את הסדר בילקוט.
שמחתי לראות שיש התייחסות מצידה .המשכתי להתלוות אליה ,ללמד חומר בו היא
מתקשה ,לעודד אותה להשתתף בשיעור ולעקוב אחר הופעתה ואופן התייחסות התלמידים
אליה .היו ימים בהם הייתה בחרדה וביקשה ללכת הביתה .עודדתי אותה שאין לה מה
לחשוש ושאהיה אתה כל היום .במרוצת הזמן ההנחיות שנתתי לה לגבי שמירה על היגיינה
הועילו ,והיא הייתה מסורקת ונקיה .המבט בעיניה היה מחויך ,ההתפנות בזמן מנעה ריחות.
הבחנתי שיש התקרבות של תלמידים אליה .בהפסקות לאורך זמן זכיתי לאין ספור חיבוקים
ממנה .חוויה שתלווה אותי הרבה זמן.
בדיעבד השתמשתי בשלוש מילים

"לאהוב ,להאמין ,להצליח"
הן נכונות לעשיה ההתנדבותית שלנו.
בהוקרה קריגר מרים
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יש לי יום הולדת !!
ברכות חמות ללילית פפרבאום
החוגגות החודש יום הולדת!

ברכות לשמחה ,סיפוק ,והרבה בריאות ואושר!

לפני סיום ,תזכורת !

' -דברו על זה!!' – מבצע גיוס

אתם נהנים להתנדב ? בבקשה  -דברו על זה !! עם חברים ,מכרים ,עם אנשים
בתור לבנקומט .עוד תלמידים ועוד בתי ספר בנתניה מחכים למתנדבים שלנו !

 .....ומילה אחרונה בהחלט

תודה גדולה למרים על העשייה המבורכת והחשובה כל כך ! ועל
כך ששיתפת אותנו בסיפור.

ולכלל המתנדבים/ות  -אם יש גם לכם משהו לספר לקבוצה – בבקשה כתבו
ושתפו .כולנו נרוויח מכך.

