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  2018חנוכה  -ירחון מתנדבי גומא  -ידיד לחינוך )גמלאים מתנדבים במערכת החינוך( 

 2018דצמבר  – 1גיליון מספר  

 מתנדבות ומתנדבים יקרים,

מתנדבי אזור גומא )השפלה( של ידיד  562הנכם שותפים לניסיון ראשון להוציא לאור מידעון חודשי לכל 

בתחומי ההתנדבות  םחודש בחודשו כאשר כולנו מקווים כי תתרמו מניסיונכלחינוך. אנו נשתדל להוציאו מידי 

שלכם, תעבירו אלינו סיפורי התנדבות שלכם עם התלמידים בליווי תמונות איכותיות )קיים איסור של פרסום 

תמונות ילדים ללא אישור הוריהם( ותציגו בפנינו בעיות/שאלות/השגות/רעיונות נשתדל לפרסמם. בנוסף 

לפרסם תאריכי פעילויות צפויים ואירועים מרכזיים כדי שתזכו לראות את הפעילות הענפה של ידיד נדאג 

 לחינוך בכל אזור השפלה.

תרומתכם רבה במישורים רבים, בעזרה למערכת החינוך, לצוותים החינוכיים ולתלמידים. אתם, בני הגיל 

פר היסודיים )לרוב( ומהווים חלק אינטגרלי בלתי אמצעית עם תלמידי בתי הס ההשלישי, מקיימים אינטראקצי

מהתרבות הבית ספרית.  בהתנדבותכם אתם תורמים לחיזוקה ואיתנותה של החברה הישראלית והופכים 

אותה למכילה, סובלנית ומקבלת יותר. במקביל, במעשיכם ההתנדבותיים אתם מעודדים התנדבות במעגלים 

 בוגר בחברה ולמניעת גילנות.רחבים ומסייעים לעיצוב תפיסה חיובית על המ

נשמח אם תעבירו ירחון זה לחבריכם על מנת להביא את פעילות ידיד לחינוך באזור גומא/השפלה לידיעת 

בתקווה כי נפיץ את הבשורה ויצטרפו אלינו מתנדבים  בפרט ובשאר האזורים בכלל.רבים ככל האפשר 

 נוספים. 

  קצת מידע על פעילות ידיד לחינוך ברמה הארצית

מתנדבים ומתנדבות התורמים  3,170בתי ספר  באמצעות  552 -רשויות מקומיות, ב  40אנו פועלים ב 

 שעות חונכות וסיוע לימודי של גמלאי ותלמיד.  432,452בהיקף שנתי 

אנו פרסמים מידעון היוצא פעמיים בשנה לכל מתנדבי ידיד לחינוך בכל הארץ, ומחזיקים אתר אינטרנט ודף 

 .( פעיל מאד  )מוזמנים לעשות לליק - Yadid Lachinuch ידיד לחינוך ם פייסבוק בש

 באזור גומא -פעילות ידיד לחינוך ברמה האזורית 

 רמלה, לוד, מזכרת בתיה וקרית עקרון,  חולון, בת ים ראשון לציון, נס ציונה וגן רווה ורחובות. קבוצות: 8

בתי ספר, בחלקם פועלים ראשי צוותים.  101  - מתנדבים ברכזות מתנדבות מנהיגות ומובילות  ואתם  8

 .שעות בשנה 77,653גומא תורמים  -השפלה מתנדבי 

 ברכות:

 ביום שלישי האחרון קבלה רכזת נס ציונה וגן רווה הגב' חנה ורשביאק את

 בטקס הענקת 2018מגן שר העבודה והרווחה למתנדבים מצטיינים לשנת 

 חנה מהווה דוגמא ומופת לנתינה ערכית ומסורה".המגן הוא ציין כי " 

מר שמואל בוקסר, ראש עירית נס ציונה החדש ברך אותה באומרו "תרומתה כמחנכת, שעיצבה דורות של 

 מאז ומתמיד שם דבר". התלמידים היית
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 טיול:

אחר אזור אחר בכרמל, תטייל ב, כל קבוצה 26.3.2019נקבע  מועד הטיול של כל מתנדבי האזור לתאריך 

 הצהריים נתכנס באולם המועצה האזורית של חוף הכרמל.

 פעילויות:

שנתית  תכנית העשרה -בימים אלה אנו מקיימים שני קמפוסים )בחולון וברחובות( של "למידה בכל גיל" 

 המתקיימת בידיד לחינוך מידי שנה. נשמח לקבל מכם רשמים.

  

 סיור שטח:

 רכזת בת ים, שרית אבן זהר, התקיים  בהובלת מרגשמטה  סיור

 (" בבת ים. ראשונים לשעבר) שפר בנות" ו"ע"ש ירושליםספר " בבתי

 הייתה זו עוד עדות לכך שבת ים התברכה בצוותים חינוכיים מופלאים 

  בבתי הספר ובמתנדבים איכותיים ומסורים שביחד הם מחוללים ניסים

 גן רווה: מפגש עם גמלאי

 30  -השתתפות של כ התקיים מפגש הסברה על פעילות ידיד לחינוך עם גמלאי גן רווה בלאחרונה 

 גמלאים. במועצה האזורית שני בתי ספר יסודיים ואנו מקווים להרחיב בה את הפעילות.

 

 יוזמה ייחודית: "הסביבון של אורי"

 1,000יה מתנדבי ידיד לחינוך בתיווך ראש צוות ומתנדבת נס ציונה עופרה פרץ, חילקו זו השנה השני

סביבונים לכיתות יסוד וחינוך מיוחד בכל הארץ )בגומא חולקו סביבונים בנס ציונה, רחובות, בת ים ורמלה(, 

במסגרת פרוייקט ה"סביבון של אורי" לזכרו של אורי לוי, עליו תוכלו לקרוא בדף הפייסבוק: 

/https://www.facebook.com/groups/oridreidel, 

 https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-608471ובכתבה: 

 לשירותכם,

 גדי להד, מתנדב שיווק וגיוס, באזור גומא

 marzepan@googlemail.com -ניתן לשלוח חומרים/תמונות לפרסום  למייל 

 

 

https://www.facebook.com/groups/oridreidel/
https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-608471

