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"صوت العطاء " – متطوعين من الميدان
ااااااا

نيسان  ,2019نشرة 2

اخبار مشروع "صوت العطاء "
مرحبا ً للجميع ,
بالنشرة الثانية لمشروع "صوت العطاء " سنحكي لكم عن لقاءات مميزة حدثت في االونة
االخيرة .
شكرا ً لكل من شاركنا ونأمل المزيد من المشاركات في النشرة القادمة !
نتمنى لكم عيدا ً سعيدأ ً وعطلة ممتعة !

مفاجأة عيد ميالد
الطالبة شيرال بيرتس ,تتعلم بالصف التاسع بمدرسة " اورط بن جوريون " بالعفولة ,تتطوع للسنة الثانية في مشروع "صوت العطاء"  .في السنة
الماضية تطوعت في مجال خبرتها ب " -تزيين االظافر " – بنادي فتيكيم ببلدة تل العدس  .احبت شيرال هذه السنة ان تحضر حفلة عيد ميالد مدلل
على طريقة سبا  .الحفلة األولى أقيمت بالشهر الماضي لطالبة رائعة اسمها اليا عندما احتفلت بعيد ميالدها العاشر واستمتع جميع أصحابها بحفلة
مدللة على طريقة سبا رائعة
اليا " :كان عيد ميالدي مفاجأة جميلة جدا ,استمتعت كثيرا وقد كان عيدا ً مفرحا ً جدا  ,كل االحترام انكم تفرحون األوالد بهذا الشكل ....استمروا هكذا
 ,نشكركم جزيل الشكر "!
شيرال  " :قبل الحفلة انفعلت وخجلت كثيرا ً  .كان مهما ان احضر كل شيء على ما يرام ...موسيقى ,هدايا وطبعا كل األغراض لتشغيل السبا .
عندما وصل كل األوالد بدأنا الفعالية  ,لم اشعر بالخجل بعد  ,استمتعت وشعرت انني جعلت اليا وعائلتها يشعرون بالفرح  .كنت فخورة جدا بنفسي
النني فكرت بهذه الفكرة ,حيث انه ليس مفهوما ضمنا ان اراها سعيدة وانني قمت بعمل جيد ...هذا اشعرني بالرضا "
شيري تمار ,معلمة شيرال تقول  " :هذه السنة الثانية التي تتطوع بها شيرال في المشروع  ,كل مرة استمتع من جديد باالفكار التي تطرحها واذهل
من مقدرة العطاء لديها وانني فخورة جدا بها  .خالل التحضير لعيد الميالد ,اهتمت جدا بترتيب كل االمور لئال ينقص أي شيء .وهكذا تم ,شيرال
مررت فعالية بشكل متمكن جدا مثل مفعلين اصحاب خبرة ,سيطرت على كل سير االمور وكان من المهم لديها اشراك جميع البنات ليشعروا
انهم جزء من االحتقال .في هذه الفترة تبحث شيرال عن محتفلين اضافيين الذين يستطيعون التمتع بفعاليتها ! "
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"קול הנתינה"-מתנדבים מהשטח
لقاء تلميذ بالغ مع تلميذ صغير
دفير فايسبرج, ,طالب في الصف العاشر يتعلم في المدرسة الملتزمة بني عكيفا "نتيب مئير " في القدس  ,كان طالب للمعلمة اوسنات كوهين  ,كانت لديه فكرة
بان يلتقي مع طالب عسيري سمع اصغر منه للقاء مشترك للتعلم والتعزيز .
بعد الترتيبات ,التقى دفير مع راز سويسا  ,طالب في الصف الرابع بمدرسة " ياد سسون " بكيبوتس لفي.
بعد فعاليات التعارف  ,تحدث االثنين عن العسر السمعي وابعاده لديهم وعن تجاربهم في التعامل مع العسر ,اللقاء كان مؤثر ومعزز للطالبين .
دفير وراز استمتعوا جدا بالتجربة وطلبوا تخطيط لقاء اضافي لنهاية السنة .االهل باركوا هذه المبادرة وعبروا عن انفعال,تعزيز واستمتاع كبير من اللقاء.

"االعمال الجيدة تغلب وتفتح القلوب" ( مجهول)
محمد عبد الحليم  ,طالب الصف االول في مدرسة " الرازي" مرر لطالب صفه درس في االلعاب التعليمية من جيل صغير جدا!
قرأ بمرافقة معلمته بنان عزايزة نص بعنوان " الحوت األزرق " وحضر العاب تعليمية من وحي النص.
علم محمد الطالب عن قوانين اللعبة وتجول بين مجموعات الطالب مثل معلم شاب وساعدهم حسب الحاجة
بنهاية الدرس حظي للتصفيق الحار من المعلمة والطالب .
تقول بنان ان سيرورة العمل اخذت وقتا طويال  ,وتطلبت الكثير من التحضيرات المسبقة لضمان نجاح التجربة  ,تعاون الطاقم مثل المدير والمربية كان له دور
في تعزيز الطالب ودعموا بدورهم سيرورة العمل .
شعر الطالب بالفخر والفرح بعد الدرس وقال انه انفعل بالبداية ولكن سرعان ما تماشى واستمتع من كل لحظة  ,وعندما صفقوا له شعر بالقوة والتمييز  .عبر
ابناء صفه عن استمتاعهم وارادوا المزيد من دروس محمد  .قالت ام محمد انه لم يتوقف عن التحدث من كثرة االنفعال وقد وصف كل سيرورة العمل بحذافيرها
واالبتسامة ترتسم على وجهه .

"هذه الطريق سوف تبدأ من هنا  ...احيانا لن تكون جاهزة ومهيئة وليست ملحوظة دائما  .هذه الطريق سوف تبدأ من هنا ,أذهب حسبها االن ("...اهود بناي )
نوعم بن حمو  ,طالب في الصف الخامس يتعلم في مدرسة " نفتالي " بيفنيئيل  .تقول معلمته هداس ليندر انهم بحثوا خالل فترة طويلة عن وظيفة ذات اهمية
لنوعم وبعد تفكير طويل وجدت الوظيفة الدقيقة والمناسبة له .
نوعم ولد موهوب  ,بطل في كرة القدم ,محبوب ومتقبل حقيقة انه أخرس .ذكر ان لديه بنقاط القوة مقدرة جيدة في الرياضة .عندما سؤل أي وظيفة تشعرك انك
مهم أجاب  " :ان اساعد ولد لديه صعوبة " .بعد استشارة الطاقم المدرسي والمستشارة تقرر ان يعلم طالب من الصف الثالث لديه صعوبات اجتماعية ورياضية .
قدمت نائبة المديرة نوعم للصف كبطل كرة القدم واعلن عن اسم الطالب الذي اختير لكي يدربه .بدت الفرحة في اعين الطالب وساد جو من االنفعال ! من هنا
بدأت طريق مثيرة للطرفين  ,نخبركم عنها في النشرة القادمة .
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