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 דתשע'ערה"ש 



,בעולם דברים יפיםיש   

 עצים ופרחים אנשים ונופים

,ומי שיש לו עיניים פקוחות  

 רואה יום יום

  .מאה דברים נפלאים לפחות

,יש בעולם כל מיני ילדים  

,יש אמיצים ויש נפחדים  

,יש עליזים ויש נרגזים  

,יש המהססים ויש המנסים  

,יש עצורים ויש פתוחים  

,יש שחוששים ויש שבטוחים   

,ויש איטייםיש מהירים   

 יש עצובים ויש צוחקים 

,המתנדבים ידכםויש ב  

!צרור מפתחות שפותחים וסוגרים  

 ואתם יודעים להתאים המפתח הנכון 

)ע"פ שירה של לאה גולדברג(לליבו של כל ילד  

 

 על העזרה והעידוד,תמיכה,מסירות ואכפתיות

 על ליטוף,חיוך ומילה טובה ואהבה שאינה תלויה בדבר

ידיד לחינוך-.חנה ורשביאקגדולהתודה אחת   



 

 

  
-היה לי לכבוד ולעונג ללמד בבית

 "הדר ,"הספר
 

 אחרי לבטים לא מעטים

 גמלה בי החלטה לעסוק בהוראה.

 לא, אינני מורה לשעבר,

  אך משהו בפנים בי כרסם ונבר:

 להתנדב לעזרת תלמידים

 רוץ הלימודים.מהמתקשים ב    

 לממש פוטנציאל ויכולת גלומה

 אותה העריכו מורי מימים ימימה.

 

 ספר "הדר".-הוצבתי בבית

 התקבלתי בשמחה, הרגשתי נהדר.

 נתבקשתי לתמוך במורים לאנגלית

 ועל כך היה לי קל להחליט.

 קיבלתי ילדים ביישנים, מהוססים

 עם ידע קלוש

 להם הבהרתי כמה נחוש

 צריך להיות,

 כדי ללמוד מילים, אותיות,

 -אנגלית להופכם למשפטים בשפה ה

 שפת תקשורת בינלאומית.

 

 השקעתי סבלנות במידה מרובה,

 התעקשתי על ריכוז בהרבה אהבה.

 נוצר אמון, ההבנה נסקה.

 הילדים רצו להישאר גם בהפסקה.

 ציוניהם שופרו לעין ערוך לטובה.

 ליבי רחב מעונג ושמחה.

 הרציתי על תאילנד לילדי "אמירים",

 גם הם היו מאוד מרוצים.

 מאון,ילנאמר בצהקשיבו 

 נהנו מתמונות שרק הלהיבו הדמיון.

 

 לבסוף רק נותר לי לומר,

 כי היה לי לכבוד ולעונג

 ספר "הדר".-ללמד בבית

 תודה על שנת לימודים מיוחדת במינה.

 מקווה שכמוה עוד נכונו לנו בעתיד.

 לחיי התלמידים נושאי הלפיד!

 

 הספר "הדר"-חוה ויינברג, מתנדבת בבית
 



  

 "חיי הפכו למעניינים יותר"   

כל ימי חיי עבדתי קשה לפרנס משפחה. 

שלחתי את ילדי לבית ספר, למכללה, 

לאוניברסיטה ועזרתי להם לרכוש השכלה 

ומקצוע כדי שיפרנסו את משפחותיהם. 

הגיע  הזמן לצאת לגמלאות ואיתו הצורך להתמודד עם בעיות חדשות, 

בעיות בריאות, בעיות של התמודדות עם שעות פנאי אשר לפתע נחתו 

עלי. הגיל השלישי הפך לקשה וחיפשתי דרך להתמודד עם הזמן 

הפנוי.  

באחד הימים הציע לי בני שהוא עו"ד ובעל משפחה  להתקשר ל"ידיד 

 אוכל לתרום מזמני ומהידע אשר צברתי בימי חיי ,לחינוך", שם, אמר

וכך עשיתי. לאחר מספר מפגשים, נשלחתי להתנדב בבית-ספר 

"ראשונים", בנס ציונה. 

התאהבתי בילדים ובבית הספר. גיליתי כי אוכל לתרום לילדים מניסיון 

חיים, לא רק מהידע שצברתי, אלא גם בקשרים שיצרתי עם הילדים, 

בני אחד-עשרה ושתים-עשרה. גיליתי כי אפשר לנהל חיי חברה 

, לנסות לפתור איתם בעיות ושיחות עם התלמידים על נושאים מגוונים

עניינים אישיים, גם כאשר פער הגילים ביני לימודיות ולשוחח על 

 שנים. 65לבינם הינו כ-

תורם לשני הצדדים - אני הינו קשר ההתברר לי כי הקשר עם הילדים 

חיי הפכו  וגם הם תורמים לי. שביכולתיתורם לילדים את המקסימום 

 הרגשתי כי גם בצאתי לגמלאות, יש לי אפשרות למ ניינים יותר.

הספר ולילדים.  -לתרום לחברה וליהנות מהתרומה שאני תורם לבית

התקופה הקשה עבורי הינה תקופת החופשות, כאשר איני מגיע לבית 

הספר. אני סופר את הימים שנותרו עד תום החופשה, כדי שאוכל סוף 

סוף להתייצב בבית-הספר למשימות החדשות. 

        " מתנדב בבית-הספר "ראשונים,חיים שח  



 
 

ידיד לחינוך' הוא גם ידידי" '"
 

זו השנה החמישית בה אני מתנדבת, בנס-ציונה, בקבוצת "ידיד 

לחינוך" שהוא גם ידידי. פעם בשבוע אני מגיעה מרחובות לבית-הספר 

 ומסייעת למורות ולתלמידי כיתות א'. ""שקד

 

מיותר לציין את הסיפוק הרב אשר אני שואבת מהושטת יד לילדים 

הרכים אשר עדיין אינם בטוחים בעצמם ומחפשים את הדרך. בתחילת 

כל שנת לימודים, אני רואה אותם מגיעים נרגשים לכיתה א' ומתרגשת 

יחד איתם, בכל פעם מחדש, בראשית דרכם: "שלום כיתה א'". 

 

תלמידים רבים משתלבים בקלות במסגרת הלימודית, אך חלקם עדיין 

מתגעגע למשחקים. הדרך לשילובם במערכת אינה קלה, אך בהתמדה, 

בסבלנות ובאהבה רבה, הדבר קורה ואין סיפוק רב יותר מזה הן 

למתנדב והן לתלמיד המרגיש כאילו פרץ את ה"חומה". 

 

בתום שנת הלימודים, ישנה צביטה קלה בלב, הפרידה אינה קלה, אך 

יש גם שמחה וסיפוק בעלייתם לכיתה ב', מנוסים, מושכלים ובטוחים 

יותר. 

רק אני "נשארת כיתה". אך גם בכך יש יתרון -  החומר הלימודי מוכר 

לי טוב יותר ובמהלך השנה אני חווה מחדש ומתרגשת מהאירועים 

החוזרים על עצמם מידי שנה, דוגמת: טקס קבלת ספר תורה וכד'. 

 

זהו, הגיע החופש הגדול, להתראות בשנה הבאה! 

                  "שלום אמא, שלום אבא, שלום כיתה א'!"

                                                                                 

  " דה אימרגלי , מתנדבת בבית-הספר "ש ד



"'ידיד לחינו '  ה אושר"  

 

       בךום בו נודע הטוב שי                

תו לטובת עולמך. יע לתד    

הום ליבך לעזרת זולתך, יי                             

רך היא להרחיב זכותך. ד                            

 

ימדונו חכמינו בזמנו ל                                 

נוך לנער על-פי דרכו. ח                          

חלתנו בנתינתנו נ                                  

אור ונחת בדרכנו ו                                  

ה יוסף האל ויחזקנו. כ                                  

 

ביום רביעי בשבוע,                     

על הקלנועית, באופן קבוע,          

אל בית-הספר "אשכול" הידוע,              

שם אני מתגברת תלמידים       

בסיפור, משחק ולימודים.       

הם נהנים ובקושי נפרדים,       

אושר, שמחה ונחת לי מעניקים.           

 

 

 ספר "ש ד"-המתנדבת בבית ,מאירה מ יי י 

 



)נתן  "אני רוצה תמיד  יניים כדי לראות את יפי ה ולם..."

 זך(
 

 

זוג עיניים גדולות ובורקות, צבען תכלת שמים, ניבט אלי מעבר 

תלמידת כיתה א' לחוברת עבודה בחשבון. היו אלה עיניה הטובות של 

"אני יודעת את התשובה" לחשה התלמידה  .הספר "סביונים"-בבית

". 21, אחריו  21, אחריו  21, אחריו  21בא  21בקול עדין: "אחרי 

" 12בא  21טחון את המספרים בזה אחר זה. "אחרי יורשמה בב

הוסיפה והפעם נשמע קולה. נראה היה כי הילדה אינה מאמינה 

צחון גדול. בראשית השיעור, ילרגע הפכה לנבהצלחתה אשר מרגע 

התקשתה בהבנת ההסברים לגבי התרגילים אותם נתבקשה לפתור. 

 לפתע, כמעין נובע, זרמו הפתרונות מאליהם, בהבנה ובקלילות. 

. חשתי ידותייהייתי שם. ישבתי לצידה, על כסא נמוך וקטן למ

אמרתי, בהתרגשותה הרבה של הקטנה והתרגשתי איתה: "כל הכבוד " 

 "יופי, ההתקדמות שלך  נפלאה".

אין ספק בכך כי הסבלנות, האכפתיות, השקט, השמחה והאהבה, "כלי 

העבודה" של מתנדבי "ידיד לחינוך", באים לעזרנו ברגע האמת. 

 התוצאה בשטח מתוקה מדבש.

הזכות ללוות את  הביתה, נרגשת מחוויית הבוקר, שמחתי עלבדרכי 

לטפס יחד איתם בשלבי סולם החיים ולהיות הספר היסודי,  -ילדי בית

 שותפה פעילה בתהליך צמיחתם והתפתחותם. 

 

 

 הספר "סביונים"-אורה גול , מתנדבת בבית

 

  



 "יותר ממה שתרמתי, נתרמתי"

גילוי נאות: אני עדיין עוסקת בהוראה. שלוש פעמים בשבוע אני שמה 

פעמי לראשון-לציון ומלמדת בבית-הספר "מקיף י"א", כך של"ידיד 

לחינוך" לא הגעתי כאשר אני בפנסיה מלאה. 

התלמידים המגיעים אלי הם מכיתות ג' וחששתי מהחיבור לגילם 

 שנים אני עובדת רק עם גילאי חטיבה ותיכון ולפתע... 30 מעל ,הצעיר

היה עלי לפגוש בתלמידי בית-ספר יסודי. 

להפתעתי ושמחתי, נוצר קשר טוב מאוד עם הילדים. את מקום 

החששות הראשוניים מצד שני הצדדים תפשה עבודת צוות. 

את פגישותינו הקבועות, בבוקר יום ראשון, פתחנו תמיד בסיפור קטן, 

סיפור מסוף השבוע שעבר. בהדרגה, נבנה אמון הדדי והיו פעמים בהן 

מצאתי את עצמי, מלבד מורה, גם עובדת סוציאלית, פסיכולוגית 

ה. יואחות רחמני

ה ומוצלחת ולעיתים יתה פורייאני יכולה לומר בסיפוק רב כי השנה הי

  . נתרמתי -נדמה היה לי כי יותר ממה שתרמתי

להיכנס לכיתה כדי לקרוא לילדים ולשמוע את האחרים "רבים" על 

הזכות לצאת למפגשים איתי, לגרום לילדה להקיף אותי בחיבוק, ילדה 

עליה נאמר כי אינה יודעת חיבוק מהו ... מה עוד נבקש? 

ב"ראשונים", שהוא בית-ספר קהילתי מחבק המעריך את נוכחות 

המתנדבים, נוצר במהלך השנה קשר טוב מאד ביני ובין היועצת אשר 

דאגה לשתף אותי בשינויים שחלו אצל הילדים שלי. יצרתי גם קשרים 

טובים עם הצוות החינוכי, כולל מעורבות במיזמים נוספים המתרחשים 

בו, בהם הרגשתי כי יכולתי לתרום. 

 

" שרה של , מתנדבת בבית-הספר "ראשונים



 

  "זכיתי לחיבוק אמיתי"

 

 זוהי התנדבותי הראשונה בתחום החינוך. לא ידעתי מה מצפה לי.  

פגשתי לראשונה את ילדי כתה א' בבית-הספר "ניצנים" בכיתתם, יחד 

עם המחנכת. על אף גילם הצעיר, ניתן היה, תוך פרק זמן קצר, 

להבחין בקווי האופי ובכישוריהם המגוונים: חלקם בעלי ארשת פנים 

רצינית, חלקם חייכנים יותר, אחרים הפליאו בכישורי הציור, חלק 

גדול כבר קרא בשטף, כבוגרים, אחרים העדיפו את שיעורי החשבון, 

תה זו קבוצה שובבה ירבים מהם כבר היו דעתנים. כקבוצה, הי

ומשובבת נפש ומידי פעם היה על המחנכת להחזירם לסדר. 

אני מודה כי החלק הקשה עבורי היה לזכור את שמות הילדים, אך 

דומני כי ה"חיבור" בינינו היה מהיר. הילדים ביקשו את תשומת לבי 

ושמחתי לסייע במטלות שונות. הם סיפרו לי על משפחותיהם 

המורחבות )סבא/סבתא, דודים, אחים/אחיות, לרבות אלו "שבדרך"(  

ונהגו לדווח לי כאשר לא חשו בטוב. התפעלתי מה"קפיצות"  בקצב 

ההתקדמות שלהם, הן בריכוז  והן בקריאה. 

זכיתי לחיבוק אמיתי וכן ואני חשה  סיפוק רב בעשייה . 

"סיכמתי" עם המחנכת כי אעלה איתם לכיתה ב'... 

 

מתנדבת בבית-הספר "ניצנים" ,  'נ  ויסנש ר 

 



ההפת ה                       

, קוראת "צבי-בןבבית-הספר "בכל יום שלישי אני מתנדבת 

, במסגרת המיזם "קריאה בהנאה", לילדי כתות ג', למחצית סיפור

 הכתה.

הילדים המגיעים לספריה, מתיישבים כהרגלם על הכריות 

סאות, בחצי גורן ומאזינים בעניין רב יהגדולות וחלקם על הכ

לסיפור.  

באחד מהמפגשים, כאשר קראתי את סיפורה של מירה מגן: 

"ההפתעה", נשמע לקראת סוף הסיפור הצלצול המבשר את בוא 

ההפסקה.  

להפתעתי, ביקשו הילדים להישאר ולשמוע את סוף הסיפור, על 

חשבון זמן ההפסקה שלהם ולדון בבעיה המרכזית שבו.ועל זאת נאמר: 

"אין דבר המקרב יותר מסיפור" )רבי נחמן מברסלב( 

 "ב -צבי"אי ה סורו י , מתנדבת בבית-הספר         

 

 ..."מתרגשני א"
 

בסיום שיעור מתמטיקה, 

אני אוהב לשמוע את הילדים אומרים: 

 

 ;"כמה שזה פשוט"

 ;"עכשיו אני מבינה"

 "היה שיעור כיפי"

 

... !ואני מתרגש

 

 "י  ב בינ , מתנדב בבית-הספר "ב -צבי

 



 

הרגשתי  צ ירה יותר בי  הצ ירים" "

 

נהניתי מאוד משנת ההתנדבות בבית-הספר "שקד". עזרתי לילדים 

בשפה האנגלית, בקבוצות קטנות וזכיתי לשיתוף פעולה פורה עם 

המורה לאנגלית, עם המנהלת ועם הצוות החינוכי בבית-הספר. 

למדתי כמה כיף וסיפוק יש כאשר אדם יכול לתרום ולהרגיש כי עדיין 

זקוקים לו.  הרגשתי בבית-הספר צעירה יותר בין הצעירים וזה נהדר. 

מאוד מצא חן בעיני כי התלמידים לא מיהרו לצאת להפסקה כאשר 

נשמע הצלצול, אלא המשיכו בלימודיהם. 

היה לי טוב, נהניתי. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ר יה פישביי , מתנדבת בבית-הספר "ש ד"

 

 
 



                                                                                
 ומתלמידי יותר מכולם"-מלמדי השכלתי מכל      "

                                                                                                                                                                                   

אני יושבת לידך היום!" כך הצהירה בפני מורן בדרכנו לספריה "

למפגש "קריאה בהנאה". קבוצה של שישה בני שבע וחצי ,שיניהם 

בדרגות שונות של נשירה וצמיחה. לשאלתי: "כיצד הם נוגסים 

 בתפוח?", היו תשובות מקוריות של דרכים עוקפות שיניים חותכות.
 

המרוץ לתפיסת המקום שלידי גבה כמה מאוכזבים  ואילו שניים היו 

מאושרים על שתפסו את המקום ממנו יוכלו להציץ הצצה ראשונה 

סיתי להרגיע את האחרים, "אראה לכולכם את ילאיור. "אל תדאגו" נ

התמונות." 

 

באותו היום, קראתי בהנאה את סיפורה של נירה הראל "נוח בלי 

מוח". הכותרת, כבר עוררה עניין, הן משום צמד המילים המחורז והן 

משום המשמעות. הסיפור קלח, התלמידים התבוננו  בתמונות, אבל 

יצר הסקרנות לא בא על סיפוקו, שכן באותו הקטע בו מסופר על 

תאונה שקרתה בין מכונית ואופנוע ורוכב האופנוע נפגע ופונה 

לביה"ח, לא  נראה הפצוע בתמונה! כנראה שהוא פונה במהירות כזו 

שלא היה סיפק בידי המאייר לצייר את הפצוע. יתכן גם כי  רצה  

לחסוך, מאתנו הקוראים, את  התמונה הלא נעימה הזו. אך קהל 

השומעים הצעיר, בכל קבוצה בה נקרא הסיפור, חיפש את הפצוע 

והתלונן על שלא צויר לפני פינויו. האיורים בהמשך הסיפור כבר לא 

עוררו עניין. 

 

למדתי כלל ראשון בשיעור בתקשורת המונים: הצופים מצפים 

לתמונות "קשות", הן אלו המעלות את הרייטינג.  

              

"'מכל מלמדי השכלתי"... ומתלמידי יותר מכולם, בעיקר אם הם בני 

שבע וחצי, חשיבתם מקורית, הערותיהם חכמות והם שותפים מלאים 

 בחוויית הקריאה.

  

  מתנדבת בבית-הספר "סביונים",אילנה רו נברג  



 

 "כל ספר כמו ילד  וראים לו בשם, כאילו הוא חי ונושם"

)מרים רות( 

 

שוב אנחנו עומדים בסיומה של שנת לימודים ומביטים אחורה בסיפוק:  

הקמנו את ספריית בית-הספר "סביונים"; גם בבית-הספר "הדר" 

התחילה לפעול הספרייה ובבית-הספר "אשכול" החלה פעילות. 

אך העיקר אינו ברישום הספרים, אלא באפשרות לתת לילדים את 

הספרים כך שגם הם יוכלו לגלות בעצמם את הסיפורים אותם הם 

אוצרים בתוכם, כדי שגם אצלם תתעורר הסקרנות, כדי שנרכוש את 

אמונם וכדי שיקבלו את המלצתנו לקרוא ספרים אלה או אחרים. 

לאחר זמן מה, החלו תגובות הילדים להגיע, כמו למשל: "הנה את פה! 

בשבוע שעבר לא היית!". במקרה אחר, הגיעה ילדה מכיתה ג' ואמרה 

לי כי אחד מחברי כיתתה לקח ספר אשר אינו מתאים לגילו! הראיתי 

להם את תקנון זכויות הקורא, בו רשום כי: מותר להחזיר את הספר 

מבלי לסיים את קריאתו... ומותר גם לדלג על קריאת פרקים בספר.  

לסיכום, ניתן לומר כי הספרייה "רכשה" לה מעמד בבית הספר, זוהי 

עובדה: ילדים ומורים רבים מקבלים אותה בברכה. 

 

 

 

 

 מתנדבת בספריית בית-הספר "סביונים" ורכ ת הספריות ,תהילה גבאי

 בבתי-הספר 



 

"ספר הוא מתנה שאתה יכול לפתוח 

 )גאריסון קיילור( שוב ושוב"

 

מפגשי "קריאה בהנאה" אותם ערכתי 

בבית-הספר "ניצנים", התקיימו בשתי 

 חמישהקבוצות, כאשר כל קבוצה מנתה 

ילדים, איתם נפגשתי במהלך השנה. תלמידי כיתה ה' האזינו לסיפורים 

מאת עמוס עוז ונרי אלומה ותלמידי כיתות ג' נהנו מסיפוריהם של 

נירה הראל ואריך קסטנר. 

בנים אשר חמשה  לציין כי התקשורת עם אותם הילדים מכיתה ה', יעל

תה טובה כמו גם יבראשית השנה לא הבינו מדוע עליהם לקרוא, הי

ההקשבה ושיתוף הפעולה מצידם לאורך כל המפגשים. בסוף השנה 

הם התעניינו האם ניתן יהיה לערוך מסיבת סיום... עם תלמידי כיתה ג' 

הרגשתי לא פעם כי רצוני לקרוא להם סיפורים עולה על רצונם 

להקשיב. 

הסיוע לתלמידי כיתה א' היה מתגמל וחיוני ביותר. נוכחותי בכיתה 

אפשרה למורה לעבוד עם תלמידים על תהליכי למידה ובו זמנית 

אפשרה לשאר התלמידים לתרגל העתקה נכונה מהלוח, הבנת הנקרא, 

הסקת מסקנות  והעלתם העצמאית על הכתב. 

רחל ויידמ , מתנדבת בבית-הספר "ניצנים" 

 

 

 

 

 

 



             

 )הרבר  "ספריה כמוה כג . היא דורשת גי ום ו ישוב מתמיד"

לואי סמואל( 

כמתנדבת, מראשית השנה, ב"ספריית סביונים", המחשבה הראשונה אשר 

תה  לשם יעלתה במוחי, כאשר נודע לי כי  קיימות ספריות בבתי-הספר, הי

מה הכפילות?  הרי בספריה העירונית בנס-ציונה, ספריה למופת הפתוחה 

מידי יום בשעות נוחות, קיים מבחר גדול יותר של ספרים מאשר בספריה 

בית-ספרית קטנה.  

לשמחתי, במהלך ההתנדבות בספריה, גיליתי עד כמה טעיתי וזאת משתי 

סיבות: האחת - מועד החלפת הספרים המעוגן במערכת הלימודים, מאפשר 

לתלמידים "לשלוט" בלוח זמני הקריאה והחלפת הספרים, בניגוד לביקור 

"מזדמן" בספריה העירונית, כאשר יש צורך  להיעזר בהורה או מבוגר אחר 

תה ייה, אשר הפתיעה והרשימה אותי, הייכדי להגיע אליה. הסיבה השנ

הנהירה הרבה של התלמידים לספריה, בוחרים ספרים מהמדפים, מחליפים 

עם חבריהם ספרים מומלצים ומחפשים ספרים אודותם שמעו. 

התרגשתי במיוחד מילדי כתות א', אשר למרות יכולת הקריאה הנמוכה 

שלהם, במיוחד בתחילת שנת הלימודים, החליפו בקדחתנות ספרים. 

בתישאול אשר ערכתי מידי פעם, התברר  לי כי הם קוראים חלק מהספר 

והורים, או אפילו סבתות, קוראים להם חלקים אחרים בו. 

לזכות "סביונים" יאמר כי הספריה אשר בו פועלת באופן מסודר ונכון, 

נרכשו ספרי קריאה רבים במהלך השנה, דבר אשר גרם להעשרתה 

ולהפיכתה לאטרקטיבית יותר. נאמני הספריה, אותם הילדים אשר  הוכשרו 

לסייע בעבודה השוטפת בספריה, היו לעזר רב ועשו את מלאכתם נאמנה. 

 שושנה אר , מתנדבת בבית-הספר "סביונים"

 

 



           ננים'" 'אני ב"

מאחר שאני ה,  בשמח"מיזם "קריאה בהנאהוהצטרפתי לנעניתי להצעתה של חנה 

אוהבת מאוד לקרוא ספרים וכי עסקתי בספרות בכל שנות עבודתי. הצטערתי 

להיווכח עד כמה ירדה קרנה של הקריאה. התלמידים כיום ממעטים לקרוא, אם 

בכלל וכתוצאה מכך לא איחרו "תופעות הלוואי" להופיע: שפה  דלילה ביותר, 

תקשורת מילולית ירודה אשר הובילה לתקשורת פיזית לא רצויה וכמובן גם לירידה 

ברמת הלימודים. 

  , הקריאה לילדים על אחת כמה וכמה. תענוגאהבה ו זו הנאה, עבורי קריאת ספר

מחשבות אלו אשר העליתי על הכתב הן מעין הקדמה להרגשתי כאשר עמדתי 

 ונשביתי "פילוסופיה"לקרוא סיפורים לתלמידי בית-הספר. בפועל, שכחתי את כל ה

בתוך עולם נפלא של אגדות, חלומות, סיוטים, מכשפות, בדיחות, ילדים, סבים 

וסבתות, המרתקים את הילדים ואותי. יחד, אנחנו שותקים, נבהלים, "מתפקעים" 

מצחוק ואפילו לומדים. 

התלמידים שואבים הנאה רבה מההאזנה לסיפורים. זוהי שעה של הפסקה 

מהלימודים ה"רגילים" ומעבר למקום של נחת, המעניק טיול בעולמות מרתקים, 

קרובים ורחוקים, מאפשר מחד-גיסא ללמוד דברים בהם לא נתקלו בחיי היום-יום 

ומאידך-גיסא לחזק את הדברים בהם הם פוגשים במציאות היום-יומית שלהם. כך 

 הם גם לומדים לכבד, להעריך ולאהוב את החבר, את האחר!

למותר לציין כי ההנאה שלי רבה למשמע שאלותיהם המעניינות והמפתיעות של 

הילדים. אני גם  מתרגשת כאשר הם מקדמים אותי בבוקר, בהגיעי לבית-הספר, 

 מדוע ? מתי יתקיים מפגש הקריאה הבא?היום סיפורלנו  ריספתהאם " ות:בשאל

 כל השאלות מלוות בחיבוקים ובחיוכים ואני מאוד ?"המפגשים כל כך מעטים

מאושרת. 

כדי לסיים את הכתוב ב"המלצה", אומר כי זהו עולם שלם של הנאה בו כולם 

תורמים ובעיקר נתרמים. אני, בכל אופן, ב"עננים". 

 "שרה וול , מתנדבת בבית-הספר "הדר



 

 

 

"אני חו רת הביתה מיום התנדבות  ם ריאות מלאות  

 חמצ "

 

 במחלת 2010חזרתי להתנדב ב"ידיד לחינוך" על אף שחליתי בשנת 

הסרטן. אני עדיין בטיפולים, אך שבתי למסגרת ההתנדבותית בה אני 

מרגישה חיונית ומביאה תועלת לתלמידים. 

אני קוראת בהנאה לתלמידי כיתות ב'. המפגשים שלנו כוללים קריאה, 

משחקים. בנוסף, אני מתגברת תלמיד מכיתה ד' ושיחה, פעילויות 

במתמטיקה ובלשון וכן עובדת עם תלמידת כיתה ה', עולה חדשה, 

ילדה מקסימה. 

במסגרת קבוצת "ידיד לחינוך" בנס-ציונה השתתפתי בקורס "למידה 

בכל גיל" במכללת "לוינסקי", נהניתי ממפגשי הקבוצה ומהטיולים 

הנהדרים בחברותא טובה. 

אני חוזרת הביתה מיום התנדבות עם ריאות מלאות חמצן, חדווה, 

אושר ומלאה מרץ וחיוניות. 

 מאירה מ יי י , מתנדבת בבית-הספר "אשכול"

 

 

 

 



 

 

 "כי  להיות בי  הילדים הנחמדים"
 

יום א', במיוחד את ילדי ני מאד שמחה לפגוש את התלמידים מדי א

כיתות א'. הבנות נחמדות ועדינות, מדברות בלחש, קולן כמעט לא 

 נשמע, אך הם ממש מתוקים.

 

יה" מקסימים, מוכנים לעזור ולשתף יהילדים הבוגרים, "נאמני הספר

 פעולה.

 

 .כיף להיות בין הילדים הנחמדים

 

 

 הספר "סביונים"-מאירה הדר, מתנדבת בבית
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 "תך לשיחה ותך לרקמה"

 

 לפעמים יש מפקד,

 לפעמים יש ספורט.

 לפעמים יש רעש בפרוזדור

 ולפעמים אין מקום לשבת

 אך,

 עיניה השמחות של אחת התלמידות

 מאירות,

 מעודדות

 ומאפילות על כל אלה.

 כמו בסיפורי אלף לילה ולילה,

 אנו רוקמות עבודה בהמשכים,

 יחד עם רקמת בובה אנו רוקמות קשר בינינו

 תך לשיחה ותך לרקמה

 והילדה מקבלת את התערבותי בשמחה.

                                                             

 

"הדר" בבית-הספר סימה גרנות, מתנדבת 



 

ציור על החול הרך 

 

באחד ממפגשי "קריאה בהנאה", ירדנו כהרגלנו לספרייה בה נערכה 

 .הודעה מוקדמתעליה לא קיבלתי באותה העת פעילות מיוחדת, 

מאחר שלא הצלחתי לאתר כיתה פנויה ומאחר שמזג האוויר החורפי 

הנעים היה לטובתנו, בחרתי בפתרון יצירתי: ישיבה בחצר בית-הספר, 

על המדרגות.  

כך קראתי לילדים את הסיפור: "עלה ואילנה", מאת: שירה גפן. 

למרות הגירויים מסביב, היו הילדים קשובים.  

בתום הקריאה חיפשתי מקום לפעילות יצירתית בעקבות הסיפור. 

האתמול. התבוננתי סביבי וראיתי כי האדמה לחה מהגשם של יום 

מצאנו בחול זרדים, בהם יכולנו לצייר. הילדים התארגנו בקבוצות 

. בעקבות הסיפור ציורים על החול הלח, ,לקבוצות קטנות וציירו

הייתה זו פעילות מקסימה, מלאת סיפוק והנאה. 

 

 

אי ה סורו י , מתנדבת בבית-הספר "ב -צבי" 
 



 

 חידון ט"ו בשבט - "יום הולדת לאילן, כל צמח רן" 

 )אמיתי נאמן(                                                                 

לקראת ט"ו בשבט, הכנתי פעילות לילדים בחצר בית-הספר - חידון 

ט"ו בשבט. 

חילקתי לילדים כרטיסים עם תמונותיהם ושמותיהם של עצים שונים. 

הילדים נתבקשו למצוא את אותם העצים בחצר. 

לבקשת המנהלת, הצטרפו אלינו תלמידי כיתה ו' כדי להפעיל את 

הצעירים וכך הפכה הפעילות לבעלת ערך מוסף לכולם. 

 הילדים מאוד נהנו.

  מתנדבת בבית-הספר "ב  צבי",אריאלה ח  



 

"אר  חי ה וש ורה וגפ  ותאנה ורימו , אר   ית שמ  

 ודבש" )דברים ח', ח'(

 

 

לקראת ט"ו בשבט, התנדבתי להרצות על פירות שבעת המינים בפני 

תלמידי בית-הספר "סביונים". 

כללתי בהרצאה צילומים אותם צילמתי בנס-ציונה. התאמתי את  

ההרצאה לחומר הנלמד במקצוע מדעים.  

התלמידים נהנו מאד והעשירו את ידיעותיהם אותן רכשו במסגרת 

שיעורי מדעים. 

 

שושנה אר , מתנדבת בבית-הספר "סביונים"  

 
 



  (ג'יימס הנרי לי האנט) - "סבלנות ואדיבות ה  כוח" גישור

 

 החלק הראשון הוקדש לתיאוריה: 

 מהו גישור?

מהו תפקיד המגשר והמגושר? 

מהו סכסוך וממה הוא נובע? 

  ? צרכים ומשאבים  כגורמים המהווים בסיס לקונפליקט,מהי מהותם של ערכים

תוצאות )גם כגורם מעצים(; ההשלכות והכיצד מתפתח עימות? 

כיצד מתבצע התהליך בפועל? הקניית כלים מעשיים לילדים בזמן קיום 

 כגון: יצירת אווירה הולמת, שאלות מתאימות  והכוונה.  ,התהליך

 אותם העלו ,חלקו השני של המפגש הוקדש לסימולציות בהן נדונו סכסוכי אמת

הילדים, או קונפליקטים מדומים, בהנחייתי, לשם ניתוב הילדים להבנת התהליך 

המעשי של פעולת הגישור, במטרה להגיע להסכם המקובל על הצדדים. 

אשר  ,במפגש האחרון קיימנו סימולציה בפני הכיתה בה שימשו הילדים

כמגושרים ומגשרים.  השתתפו בסדנה,

, כנית אשר תפעל בבית-הספרוהכיתה האחרים נחשפו לת תלמידי

      . האמורה לסייע להם בפיתרון בעיות שונות וליצירת אווירה  חיוביתתוכנית

הכיתה בפניה נערכה הסימולציה של תהליך הגישור גילתה עניין רב ושיתוף 

הפעולה היה מעבר למצופה. 

 

ספר "הדר" ה מתנדבת בבית-,גילה לברם

  

 



ברנו" י"נגרות אמרנו?  ל 'סביונים' ד

 

נגרות בבית ספרנו? כן, ב"סביונים" זה קיים. מי מאיתנו אינו 

זוכר, כחלק מחוויית הילדות את שיעורי המלאכה אשר היו מנת חלקנו כחלק 

 מלימודי החובה בבית-הספר היסודי?

מנהלת אחת, כאן בנס-ציונה, הגתה רעיון מדהים "להחזיר עטרה ליושנה" - 

להחזיר את נושא הנגרות אשר היה פעם ה"חלק הגברי" של שיעורי המלאכה 

, נגריה קטנה המנהלת ורכזת המתנדביםוכך קמה לה ב"סביונים", בניצוחן של 

ומטריפה. 

מדהים לראות את תלמידי כתות ה' ו-ו', התלמידים המדהימים, אשר נבחרו על-

ידי הנהלת בית-הספר, לומדים לתכנן מוצר ולהשתמש בכלי עבודה ידניים 

וחשמליים. תלמידים אלו זכו להנות ממספר שעות שבועיות, בהן הם משקיעים 

: שרפרפים, שולחנות גוןאת מרצם ודמיונם לייצר מעץ "פריטים שימושיים", כ

וארוניות.  

מנקודת מבט של הישגיות - יש כאן גאווה עצומה של התלמידים החווים בעצם 

משהו אשר כמעט נשכח - עבודת כפיים. אפשר להניח לרגע את המחשב 

יפד בצד וליצור משהו אחר. מבחינה חינוכית, זהו צעד חשוב מאוד. יוהא

איסוף חומרי הגלם  - בנוסף, ממומש בלימוד הנגרות פרויקט "סביבה ירוקה"

למחזור מאפשר לתלמידים ליצור יש מאין וליהנות משני העולמות: מחזור 

למען הסביבה ויצור מוצר חדש כמעט ללא חומרים נרכשים. 

 

 אורי  מיר, מתנדב בבית-הספר "סביונים" 

 

  



 

!" רק רצינו להגיד תודה"          

                 

 

נורית הי רה, 

כתוצאה מהעבודה איתך, גברה המוטיבציה אצל 

תלמידות כיתה ד' עמן את עובדת. קיימת אצלן הנעה ללמידה, הן 

 מגיעות לשיעור מוכנות יותר, עם בטחון עצמי ומשתתפות בשיעור.

 

                                      בהערכה רבה,

 "עליזה, בית-ספר "ראשונים

 

 נורית פלד, מתנדבת בבית-הספר "ראשונים"

 

 

 

 

  



 חוה הי רה, תודה!

 

הילדים נהנו לשמוע את הרצאתך המעניינת והמעשירה ושמחו להיות 

הנופים, הטבע, השווקים  חלק בעשייה בהכנת המצגת בנושא תאילנד.

)השוק הצף(, השבטים השונים )דוגמת שבט ארוכות הצוואר(, 

המבנים, המקדשים, האלים, האיים האקזוטיים בצפון ובדרום ועוד, 

פתחו בפני הילדים עולם קסום שאותו ימשיכו לחקור גם בעתיד. 

 בהערכה, 

 בית-הספר "הדר", שרון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חוה ויינברג, מתנדבת בבית- הספר "הדר"
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תודה לחוה הי רה, 

 

רציתי להביע בפניך את מלוא ההערכה ולשאת ממני 

 דברי תודה וברכה:

 תודה על היחס המבין והאוהב,

 על הרכות, הנתינה, השיתוף, ההבנה, הרגישות.

 תודה שהשקעת שעות רבות,

 כשמטרתך היא אחת: לתת ולעזור,

 להשקיע ולתמוך בילדים גם ברגעים לא קלים.

 תודה על היותך אדם שעליו אפשר לסמוך,

 אדם היודע לעזור ובכל מצב לתמוך.

 לך סיפרתי על רחשי הלב,

 מה טוב, מה רע ומה כואב.

 תמיד נתת עצות טובות וחכמות.

 

 בהערכה רבה,

 דפנה, מורה לאנגלית בבית-הספר "הדר"

 

 

 

  "הדר"רחוה ויינברג, מתנדבת בבית-הספ



 

 

 

 

  ר יה פישבייי , מתנדבת בבית-הספר "ש ד"
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 תודה לנורית,
 

                                                                 

 "נורית מלמדת אותי דברים

ועוזרת לי להתקדם בחומר.  

 אני מרגישה שהתקדמתי והשתפרתי.

אהבתי שנורית איתי". 

 

 

 "למדתי לקרוא יותר טוב.

מרגישה שהשתפרתי ולמדתי לכתוב בלי שגיאות". 

 

  ממני, סנדי

 

 

 

 
 "ראשונים" בבית-הספר ת, מתנדבנורית פלד

  

  

 



 ,מאירה הי רה
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מתנדבת מאירה מ יי י ,  

 מתנדבת 

                                                   בבית-הספר "אשכול"
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 )נתן זך( "אני רוצה תמיד  יניים כדי לראות את יפי ה ולם..."

זוג עיניים גדולות ובורקות, צבען תכלת שמים, ניבט אלי מעבר 

עבודה בחשבון. היו אלה עיניה הטובות של תלמידת כיתה א' לחוברת 

"אני יודעת את התשובה" לחשה התלמידה  .הספר "סביונים"-בבית

". 21, אחריו  21, אחריו  21, אחריו  21בא  21בקול עדין: "אחרי 

" 12בא  21טחון את המספרים בזה אחר זה. "אחרי יורשמה בב

כי הילדה אינה מאמינה הוסיפה והפעם נשמע קולה. נראה היה 

צחון גדול. בראשית השיעור, יבהצלחתה אשר מרגע לרגע הפכה לנ

התקשתה בהבנת ההסברים לגבי התרגילים אותם נתבקשה לפתור. 

 לפתע, כמעין נובע, זרמו הפתרונות מאליהם, בהבנה ובקלילות. 

. חשתי ידותייהייתי שם. ישבתי לצידה, על כסא נמוך וקטן למ

הרבה של הקטנה והתרגשתי איתה: "כל הכבוד " אמרתי, בהתרגשותה 

 "יופי, ההתקדמות שלך  נפלאה".

אין ספק בכך כי הסבלנות, האכפתיות, השקט, השמחה והאהבה, "כלי 

העבודה" של מתנדבי "ידיד לחינוך", באים לעזרנו ברגע האמת. 

 התוצאה בשטח מתוקה מדבש.

הזכות ללוות את  עלהביתה, נרגשת מחוויית הבוקר, שמחתי בדרכי 

הספר היסודי, לטפס יחד איתם בשלבי סולם החיים ולהיות  -ילדי בית

 שותפה פעילה בתהליך צמיחתם והתפתחותם. 

 

 

 הספר "סביונים"-אורה גול , מתנדבת בבית

 


