
 
 גומא )השפלה(

 

 2019ינואר  – 2גיליון  - (גומאאזור השפלה )מידעון מתנדבי  -ידיד לחינוך )גמלאים מתנדבים במערכת החינוך( 

טכנית וניסינו השבוע להעביר אותו  ההייתמתנדבות ומתנדבים יקרים. צר לנו שלא קבלתם במועד את המידעון הראשון. הבעיה 

מרגשים  התנדבות סיפורי ת,פעילותכם המבורכחוזרים ומבקשים כי תעבירו אלינו מידע על אנחנו אליכם באמצעות הווטסאפ. 

 יות ואפילו הצעות. וחו ,מוריםהתלמידים ובין הוחיבורים מעצימים בין המתנדבים ל

 שאינם מתנדבים בידיד לחינוך. ם ושכניםחבריאת נים להעביר מידעון זה ולעניין גם אתם מוזמ

 :להלן בתמצית (גומא) השפלה באזור גדוש ומלא היה לנו חודש

 . בחולוןהחל סבב המפגשים ברחובות ו הסתיים סבב המפגשים - פרויקט למידה בכל גיל

  -הרחבת פעילות 

 מירי רגירר, רכזת רחובות ומתנדביה הופיעו  – גמלאי מכון וייצמן 

 בין השומעים. םמתענייניהיו  לשמחתנובכנס גימלאי המכון )לצערנו בנוכחות דלה(, אך 

 וגם לנו הייתה בו  איש. הוקם דוכן התנדבות כללי 500 -בהשתתפות כ קיימה כנס פורשים  עיריית חולון – גמלאי חולון

על שיתוף , דנית, מנהלת תחום התנדבות עירוניל. תודה 'ידיד לחינוך'פרטים על וקיבלו . רבים לקחו חומרים נוכחות

 הפעולה.

 חולון ייצג את 'ידיד לחינוך' בכנס הפורשים של חברת אלביט.ידיד לחינוך בראש צוות ומתנדב  - שלמה אבן זהר 

 לחברות ועסקים בהם עבדתם ואשר מקיימים קשר עם הפורשים שלהם. הפניות/חברים, נשמח ללידים

 - של הסוכנות היהודית 'תפוצות בסלון'פעילות 

מפגש משותף לאורחים ' תפוצות בסלון'רחובות ארחו בביתן, במסגרת תכנית ידיד לחינוך ב, מתנדבות מרים לנדסמן ואפרת לירון

 עם של ידיד לחינוך רחובות, במסגרת שיתוף הפעולה מידיד לחינוך  מתנדבינציגי )מורים ממניאפוליס( ו

 .והשאיר טעם של עוד.  ומהנהמפגש פורה היה חינוך ועוד.  ,הוחלפו דעות בנושאי התנדבות פדרציית מיניאפוליס.

 – רב הוקרה למתנדבי בת יםע   

 הוקרהקבוצה תעודות הבשם בלה יקרכזת ידיד לחינוך בבת ים,  אבן זהר, תשריברכות ל   

  שעות בשנה! 17,000תורמים , מתנדבים בבת ים 100 –כ ברוט. מראש העיר צביקה                            

  מרכז חוסן ע"ש כהן האריס.בבת ים בשיתוף ראשון התקיים מפגש  - חוסן יד ביד

  החיים והגיל.כלים להתמודדות עם אתגרי  ה כישורי חיים ומטרתה לתת למשתתפיםמעניק התכנית

 ובבית הספר עם הילדים.מתנדב בביתו עם משפחתו ע"י הכלים מתקבל עם יישום הרווח כפול 

  - ערב הוקרה למתנדבי ראשון לציון

 ראש העיר. עלו והצליחו. שקיבלו בשם הקבוצה את מגן , לציון ראשוןידיד לחינוך ברכזות  ,לאורנה ויעלברכות 

 שעות למערכת החינוך! 17,000 –רמים כל שנה למעלה מ התומתנדבים  100 -כ  לציון בראשון

 - של ידיד לחינוךף הפייסבוק  והאתר ד                        

  – לייק בדף ושיתוף חבריםאנא עשו . , מומלץ לעשות זאתבדף הפייסבוקמתנדבים שאינם מבקרים בקביעות 

  .כך בשורת ידיד לחינוך תגיע לקהלים רחבים יותר

בעבודה  םניסיונידיד לחינוך נוספה קטגוריה חדשה "רעיונות מהשטח" אשר מיועדת לרעיונות וליוזמות של מתנדבים מתוך  באתר

  עם תלמידים במטרה להעשיר ולגוון את הקשר איתם, תוך כדי סיוענו להם.

נשמח לקבל ולפרסם מידע  –הביניים ובתיכון . עלים גם בחטיבותפוהמתנדבי ידיד לחינוך ישנם מבקשים להדגיש כי  - ננזפנו

 .בצירוף תמונה ששווה יותר מאלף מילים ובלבד שקיבלה את האישורים המתאימים וסיפורים על פעילותכם

 , שנה אזרחית טובה והרבה פעילות

 marzepan@googlemail.com -, מייל  גדי להד, מתנדב שיווק וגיוס, באזור גומא

 

 

 

 

 

 

 

 


