פברואר 2018

דף קשר של ידיד לחינוך נתניה

שלום רב!
הפעם העיתון מוקדש כולו לראשונה בין המתנדבים – מירה תמיר.
עבור כולנו מירה היא 'הפנים של ידיד לחינוך' – היא קבלה אותנו לארגון ,הדריכה ולוותה
אותנו ,דאגה לנו והיוותה כתובת לכל בעיה.
הבמה – למירה :

מירה תמיר
מירה החלה את דרכה כמתנדבת בחינוך לפני כחמש עשרה שנה ,במסגרת 'גמלאים
בחינוך' (ארגון שממנו צמח 'ידיד לחינוך') .אחרי כשנתיים בהם התנדבה בכפר סבא ,מירה
מונתה להקים אזור חדש  -בנתניה" .מצאתי שממה .הייתי צריכה
לבנות את הכול  -לפנות למנהלי בית ספר ,לעירייה ,ולשכנע
שכדאי להכניס מתנדבים גמלאים לחינוך".
מבית הספר הראשון בו פעלו המתנדבים (בי"ס רימלט) מירה
פיתחה את האזור במשך שנים ,עד שהיום הוא כולל תשעה בתי
ספר וכשלושים מתנדבים .מתנדבי ידיד לחינוך בנתניה תורמים
כל שנה כחמשת אלפים שעות הוראה וחונכות לילדי העיר.
בתוקף תפקידה ואישיותה ,מירה פיתחה מערכת יחסים חמה
ומכבדת עם בעלי תפקידים בעירייה ועם מנהלי בתי הספר .אך
מעל לכל ,במשך כל השנים ,מירה תפקדה כמנהיגה למתנדבים:
מחנכת ,מייעצת ,מפנקת ,פותרת בעיות ונותנת גב חזק.

להלן מספר מחשבות והדגשים ששמענו ממירה:
המתנדב הוא יותר ממורה פרטי.
לראות אותו.

הוא בא להעצים את הילד!

כל מתנדב עושה זאת בדרכו.

הכי חשוב –

סבלנות ,סובלנות ,הקשבה.
כשמתחילים לעבוד עם תלמיד חדש ,כדאי להציג את עצמנו,
לספר קצת על עצמנו ,לשאול את הילד על עצמו .באמפתיה.
לבנות תשתית של אמון הדדי.
אין ילד עצלן או טיפש.
לו.

רק אז ניתן לגשת ללימוד.

יש רק ילד עם בעיות רגשיות ,ילד שרע

איך ילד יוכל ללמוד במצב כזה?

לסיום ולהדגמה – סיפור שסיפרה מירה:
" באחד מביקוריי בבתי הספר ,ראיתי מורה מוציאה ילד מהכיתה כבר בתחילת השיעור.
ניגשתי אליו במסדרון לשוחח עמו .הבחנתי שהילד מדבר בשפה יפה ועשירה והחמאתי לו
על כך .תגובתו הייתה "מה זה משנה? אני יודע שאני לא שווה" .התפלאתי ושאלתי אותו "מי
אמר לך דבר כזה?" הוא ענה לי מיד" :ההורים שלי".
החלטתי שנוכל לעזור לילד הזה' .שידכתי' לו מתנדב
שהיה חובב שחמט .השניים נפגשו מידי שבוע והמתנדב
לימד אותו את רזי המשחק .הילד נהנה מאוד
מהאינטראקציה עם המתנדב וגם הצליח מאוד במשחק.
הוא התקדם והתחיל להשתתף בתחרויות אזוריות .עם
הזמן ,ועם ההצלחה ,חל בו שינוי .הוא נראה יותר שמח ובטוח בעצמו .גם התפקוד שלו
בכיתה השתפרה וכך גם הציונים שלו" .
אפשר לסכם את הסיפור במילה אחת – העצמה!

תודה גדולה למירה מכל מתנדבי נתניה !!

בתמונה – מירה מקבלת תעודת הוקרה על פועלה רבת השנים ,באירוע רכזים ינואר .2018
מימין – מירה תמיר ,לאה רוזנברג  -יו"ר מזכירות הפדגוגית בידיד לחינוך ,נמרוד אקרמן –
מנכ"ל העמותה

חגים פברואר  -מרץ 2018
פורים ימים ד' ,ה' ,ו' 28 ,בפברואר 2-1 ,במרס.

פסח

בימים שלפני החג ייתכנו מסיבות ואירועים

 .הלימודים יתחדשו ביום א' 4 ,במרס.

בשעות הלימודים .כדאי להתעדכן עם המורות!

יום ה'  22/3ועד שבת  .7/4חזרה ללימודים יום

לפי פרסומי משרד החינוך ,בתאריכים 25/3-

א' 8/4

 29/3יתקיימו בגנים ובכיתות א'-ג' 'בית ספר
של החגים' – פעילות העשרה .לידיעה בלבד -
לא ימי פעילות שלנו.
]

יש לי יום הולדת !!
ברכות חמות ל –

חיים יאור,
ליאורה שלומה,
נמלה ברזלי
סופיה נולבסקי
החוגגים החודש יום הולדת!
ברכות לשמחה ,סיפוק ,והרבה בריאות ואושר!

ולפני סיום.......
דף זה עדיין חדש ומתפתח .אנא הערותיכם! רוצים לכתוב? כל תרומה ,עיצה
ושיתוף יתקבלו בשמחה!

פרטי קשר של שלי052-4261191 :

– shellyo.yadid@gmail.com

בכל עת ובכל עניין!

