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ף"תשחברתית בגרות -רפלקציה  לעבודת הנחיות 

:העבודהמבנה 
.תארו את פעילותכם במהלך שלוש השנים של התנדבותכם

התיאור צריך לתת מידע מפורט כך שמתקבלת תמונה ברורה על היקף  
.  ומהות ההתנדבות

:נקודות התייחסות נוספות
מדוע בחרתם להצטרף למקום התנדבות  -

ההתנדבותאתם אוהבים במקום מה * 
טובה שחוויתם שםחוויה * 
שיזמתםמשהו * 
שהיה לכם קשהמשהו * 
.או אירוע משמעותי שקרה לכם במהלך תקופת פעילותכם/ומקרה * 

הציגו התפתחות אישית לאורך שנות ההתנדבות
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:השפעתם בפעילותכם /במה תרמתם
אפשר להוסיף מילים מפי  )קבוצת אנשים /על אדם מסוים 

(  מקבל השרות

,  כאשר חשבתי על מה שעברתי עם החניכות, בסוף המחנה: "לדוגמא•
להיות יותר פתוחות אחת , הבנתי שהצלחתי לגרום להן להשתנות לטובה

יותר לקבל אחת את השנייה ולהיות , יותר חברות אחת לשנייה, לשנייה
"מאוחדת וחזקה, אחת, יותר קבוצה
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:הפעילותעל מקום 

משהו שלמדתם על תחום הפעילות  : כגון? תרמה לכם הפעילותבמה 
.שלכם ועל עצמכם בתפקיד

...החלטות חשובות שקיבלתם בעקבות הפעילות, שהשתנה אצלכםמשהו 

........  המשטרה תרמה לי המון היא עזרה לי ללמוד ולהתפתח ":לדוגמא
"להיות יותר אחראית ומעורבת במה שקורה אצלנו בארץ
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הסבירו במה הייתה הפעילות שעשיתם חשובה לחברה  .  4
:לדוגמא, בעתיד

אני מסייעת לו בקשר עם  , אני עוזרת לגוף המשטרה עצמו"
צעירים והפעלתם מה שעוזר לצעירים להשתלב בחיים  

האזרחיים וללמוד על זכויותיהם ובכך הם הופכים לאזרחים  
"טובים ותורמים יותר
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כתבו לה  . דמות שאתם רוצים להודות להבחרו 
!(שלחו להם העתק-המלצה)מכתב  

מילים1000תמונה שווה 
ולכן מומלץ וכדאי לשלב תמונות הממחישות  

ומחזקות את המלל



:העבודהפורמט 

בכתב  ניתן להגיש את העבודה.שורה וחצי 12גופן . עמודים כתובים5-8
,  תסריט, בלוג, כתבה עיתונאית, מאמר, סיפור, חיבור: או באמצעי אחר כגון

עבודה  , פוסטר, תערוכה, אלבום תמונות, סרט, כתבה לרדיו או לטלוויזיה
. אמנותית ויזואלית

יש לוודא שיש התייחסות מילולית  , אינה מילוליתהעבודה כאשר •
.נלווית

מקום  , שם המוסד, שם התלמיד: להכין שער לעבודהיש •
.שנות פעילות ותמונה, ההתנדבות
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:יומן המסע/הערכה מילולית של עבודת התיעוד

רצוןהעבודה עונה על רוב הקריטריונים באופן משביע : טובהעבודה -

-
ומעמיקהעבודה עונה על הקריטריונים באופן מקיף : עבודה טובה מאד-

-
העבודה עונה על הקריטריונים באופן מעמיק יצירתי  : עבודה מצטיינת-

מאדובאיכות גבוהה 

30/3/2020:  תאריךעד העבודות יש להגיש את 
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דוגמאות לעבודות שונות ומגוונות
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דוגמאות לעבודות שונות ומגוונות
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דוגמאות לעבודות שונות ומגוונות
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בהצלחה
054-5944247יעל לייזר רכזת מעורבות חברתית 


