
בבתי ספר ברחבי הארץ תלמידים לוקחים חלק במחויבות אישית ובהתנדבות בקהילה.

לפי דעתי מחויבות אישית 
בקרב תלמידי בית ספר 

יסודי היא לא רעיון טוב, 
מכיוון שילדים ביסודי עדיין לא מוכנים 

להתחייב ולהתנדב, ולא בטוח שהם מבינים 
את גודל האחריות של המושג 

התנדבות.
עדיף לילדים ביסודי ללכת לחוגים, 
לתנועת נוער, לדברים שמתאימים 
לגילם. אם בגיל צעיר הם יקדישו 
את זמנם להתנדבויות לא יישאר 
להם זמן עם חברים, חוגים ועוד 
דברים שילדים עושים בגיל הזה.
ילדים צריכים לנצל את זה שהם 

ילדים ולעשות דברים של ילדים, 
ולא לנסות להתבגר ולקחת 

אחריות על דברים של מבוגרים.
שנית, אם הילדים לא יתרכזו בלימודים בשל המחויבות 

האישית, יכול להיות שיהיה להם פער לימודי וזה יקשה, 
אז מה הרווחנו מזה?

בית הספר היסודי זה יסוד הלמידה.
יש גם אפשרות של תחרות שיכולה להתפתח בין 

הילדים, על זה שאחד עושה מחויבות אישית ואילו 
לאחר אין את הזמן או ההסכמה של ההורים. תחרות 

כזו יכולה לגרום צער לילדים, האם זה נכון שמגיל כזה 
יתמודדו עם צער?

אני סבורה שמי שיש לו חלום מגיל צעיר, כדאי שישקיע 
בחלום שלו כדי להגשים אותו, ואת זה חייבים להתחיל 

מילדות, כמה שיותר מוקדם.
אם הילדים יתעסקו במחויבות אישית הם לא יספיקו 

לקדם את החלום שלהם.
לכן לדעתי לא נכון להתחיל מחויבות אישית בגיל בית 

הספר היסודי.

מה עולה בעיני רוחכם 
כשאתם שומעים 

את המילים מחויבות 
אישית להתנדבות?

בוודאי אתם רואים נערים בוגרים 
בתיכון, שמתנדבים, 
כחלק מהחובה של 

מבחני הבגרות 
שלהם.

לא כך בבית ספרנו! 
אצלנו מעודדים 
להתנדבות כבר 
מכיתה א'. אנו 

קוראים לזה "פנים 
לקהילה".

לדעתי צריך 
לשלב מחויבות אישית להתנדבות לתלמידי בית 
הספר היסודי בכל הארץ, מפני שילדים צעירים 
מושפעים יותר ומפנימים את הנלמד, וכך יפרחו 

כשערך הנתינה הוא חלק מאישיותם. ילד שמתנדב 
בצעירותו, כשיגדל יעשה זאת מרצון ומאכפתיות 

ולא ממקום של חובה, של חלק מציון הבגרות. 
בנוסף, ההתנדבות היא למידה בדרך חווייתית. הילד 
לומד טוב יותר כאשר הוא בצד של הנותן, המשפיע, 

המלמד. למשל, אני וחברותיי מתנדבות ב"בני גד". 
אנו מדריכות ומעבירות פעילויות לילדים בכיתות 

א'־ג', ומלמדות אותם תכנים שונים. את התכנים 
עלינו ללמוד קודם ברצינות רבה, כדי שנוכל 

ללמדם כראוי. כך אנו יוצאות נשכרות: לומדות 
בדרך חווייתית ומהנה, מגלות אחריות ויצירתיות 

ועוד. 
לכן, מניסיוני, אני ממליצה שישלבו מחויבות אישית 

להתנדבות לכל תלמידי בית הספר היסודי.

להתנדב או לא?

שאלת השבוע:
האם נכון לעודד 
את תלמידי בית 
הספר היסודי 

למחויבות אישית?

אופיר מל, בית הספר 
'ציפורי', בת ים

שובל ברדה, בית הספר 
'ציפורי', בת ים

חמ"דברים 
על זה 
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