
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

ל   ן  2019אפרי ו י ל גי ,2 

 מתנדבים מהשטח - "קול הנתינה"
 

 "קול הנתינה"חדשות מיזם 
 

 הפתעת יום הולדת

בעפולה, מתנדבת זו השנה השנייה במיזם. בשנה שעברה גוריון" , הלומדת בכיתה ט' בבית ספר "אורט בן שיראל פרץהתלמידה 

במושב תל עדשים. השנה עניין את שיראל לערוך  במועדון ותיקים - "טיפוח צפורניים" - התנדבה בתחום המומחיות שלה

מסיבת יום הולדת בסגנון ספא. המסיבה הראשונה התקיימה בחודש שעבר לילדה מקסימה בשם   לתלמידים לקויי שמיעה

 מפנקת .וכל חבריה נהנו ממסיבת ספא  10שחגגה יום הולדת   אליה

"היה לי נעים מאוד שעשיתם לי הפתעה ביום ההולדת שלי, אני מאוד נהניתי, היה לי יום הולדת כייפי , כל הכבוד לכם  אליה:

  שאתם משמחים ילדים, תמשיכו ככה. אנחנו מודים לכם מאוד, תודה ענקית"!

מאוד התביישתי וגם התרגשתי. היה חשוב לי להביא את הכל... מוסיקה, פרסים וכמובן שאת כל הדברים "לפני המסיבה  : שיראל

של הפעלת הספא. ברגע שכל הילדים הגיעו והתחלנו בפעילות, כבר לא התביישתי, היה לי כיף, נהניתי, ראיתי שאני עושה משהו 

צמי על זה שבכלל חשבתי על הרעיון הזה, זה לא מובן מאליו. שגורם לאליה ולמשפחה שלה לתחושה טובה. הייתי מאוד גאה בע

 לראות אותה שמחה ולדעת שעשיתי משהו טוב... זה עשה לי טוב". 

"זו השנה השנייה ששיראל לוקחת חלק במיזם, בכל פעם מחדש אני נהנית מהרעיונות  :תמר, המורה של שיראל   מספרת  שירי

ושלא  מסודריום ההולדת, כל כך היה חשוב לה שהכל יהיה  . בהפקתוגאה בה מאוד שהיא מעלה ונפעמת מעוצמת הנתינה שלה

יחסר דבר. אכן כך היה, שיראל העבירה הפעלה שלא הייתה מביישת מפעילי ימי הולדת בעלי נסיון, היא הייתה בשליטה על כל 

לו שיראל מחפשת חוגגים נוספים שיוכלו קחו חלק בפעילות וירגישו חלק מהחגיגה. בימים איהנעשה והיה חשוב לה שכל הבנות י

 " !להנות מהפעילות שלה

 

 שלום לכולכם,

בניוזלטר השני של מיזם "קול הנתינה" נספר לכם על מפגשים 

.  לאחרונה שהיו מעניינים  

!ניוזלטר הבאבתודה לכל מי ששיתף אותנו ונשמח לעוד שיתופים   

!בברכת חג שמח וחופשה נעימה  

 



 
 
 

 ש  תלמיד בוגר עם תלמיד צעירמפג

   

 

 מתנדבים מהשטח-"קול הנתינה"

Save the date!  

  12/6/19אירוע הוקרה  למתנדבי המיזם יתקיים בתאריך 

פרטים נוספים בהמשך   

 

 

היה לו רעיון , של המורה אסנת כהן היה תלמיד, בירושלים" נתיב מאיר"בישיבת בני עקיבא כעת לומד ' תלמיד כיתה י, דביר וייסברג

. פגש עם תלמיד כבד שמיעה צעיר ממנו למפגש משותף של למידה והעצמהילה  

.אבקיבוץ לבי" יד ששון"בבית ספר ' תלמיד כיתה ד, רז סויסהדביר הגיע לפגוש את , אומיםילאחר ת  

המפגש , מגבלהבהתמודדות עם השוחחו השניים על לקות השמיעה והשלכותיה ועל החוויות של כל אחד מהם , לאחר פעילות הכרות

ההורים ברכו  .שניהם ביקשו לתאם מפגש נוסף לקראת סוף השנה, דביר ורז נהנו מאוד מהחוויה. היה מרגש ומעצים לשני התלמידים

  .העצמה והנאה רבה מהמפגש, על היוזמה ודיווחו על התרגשות

 

 

 

 

 

 

 

(אהוד בנאי)ה עליו עכשיו...""השביל הזה מתחיל כאן ... לא סלול, לא תמיד מסומן ,השביל הזה מתחיל כאן ,לך עליו על  

מספרת שהם חיפשו  במשך זמן רב תפקיד  ,הדס לינדר, המורה שלו "נפתלי" ביבניאל. לומד בבית ספר ה' תלמיד כיתה, בן חמו נועם 

   ., נמצא התפקיד המדוייק עבורולאחר חשיבה ארוכהשיהיה משמעותי לנועם. 

. טוב בספורט -מהחוזקות שציין שיש לו היא  אחת. בשלום עם העובדה שהוא חירשאהוב וחי , אלוף בכדורגל , נועם הוא ילד מוכשר

 לאחר התייעצות עם היועצת". לקחת ילד ולעזור לו אם הוא מתקשה: "הוא ענה, איזה תפקיד יגרום לו להרגיש משמעותי נשאל כש

י סגנית המנהלת "נועם הוצג בפני הכיתה ע. שחלש בספורט ועם קושי חברתי 'הוחלט שהוא יחנוך תלמיד מכתה ג ביה"ס צוותועם 

מתחילה כאן דרך ! אורו וההתרגשות הייתה באוויר התלמידים עיני .כאלוף בכדורגל והוכרז שם התלמיד שנבחר שהוא יאמן אותו

, עליה נדווח בניוזלטר הבא.מעניינת לשני הצדדים   

 

 

 

 

 

 

 

)אחד העם( "מעשים טובים מנצחים ופותחים את הלבבות"  

 מוחמד עבד אל חלים, תלמיד כיתה א', בבית הספר "אלראזי" העביר לכיתתו שיעור של משחקים לימודיים, כבר בגילו הצעיר!

ולאחר מכן הכין משחקים לימודיים בהשראת הטקסט.יחד עם מורתו בינאן עזיאזה הוא קרא טקסט בנושא הלוויתן הכחול   

 מוחמד לימד את כיתתו מהם חוקי המשחק וכמו מורה צעיר הסתובב בין קבוצות התלמידים בכיתה וסייע להם לפי הצורך.

 בסוף השיעור הוא זכה למחיאות כפיים מחבריו לכיתה וממורתו.

גול כדי שתהיה לתלמיד חווית הצלחה, דבר נוסף שסייע להעצמת בינאן מסרת שהתהליך לקח זמן רב, ונדרשה הכנה מראש ותר

 התלמיד היה שיתוף הפעולה  של המחנכת ומנהל בית הספר ותמיכתם בתהליך.

ולאחר מכן כשמחאו לו כפיים , התלמיד חש גאווה ושמחה לאחר השיעור, וסיפר שבהתחלה הוא התרגש ואז זרם ונהנה מכל רגע

 אמו של מוחמד מספרת יתה סיפרו שהם נהנו מאוד ורוצים שמוחמד יעביר שיעורים נוספים.חבריו לכ. הרגיש חזק ומיוחד

.שמוחמד לא הפסיק לדבר בבית מרוב התרגשות ותיאר את כל התהליך בפרטי פרטים עם חיוך גדול על פניו  

 ערכה : מרגלית קריב
 תרגמה :מנאר חכרוש


