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 2019ינואר  – 3גיליון  - (גומאאזור השפלה )מידעון מתנדבי  -ידיד לחינוך )גמלאים מתנדבים במערכת החינוך( 

לעצמכם לכם ואתם לא עושים ים שמחכתלמידים ומורים יש  להגיע בתי הספר ולהתנדב.במרץ ממשיכים תם אוכאן,  החורף

שאינם מתנדבים בידיד  ם ושכניםחבריאת ולעניין גם הלאה נים להעביר מידעון זה אתם מוזממזכירים לכם שאנחנו  הנחות. 

 מהחיבורים החשובים, המצמיחים והמרגשים האלה. ליהנות יזכו, כדי שעוד ועוד תלמידים, מורים וגמלאים לחינוך

 

 :2019 ן תמצית הפעילות באזור השפלה לחודש ינוארללה

"צ, נהנו וראשל ים בת, חולון קבוצות מתנדבי 80 - כ חולוןקמפוס ב המפגשים ארבעתסבב  הסתיים - גיל בכל למידה פרויקט

 ממפגשי תוכן מעשירים וממפגשי עמיתים. ההשתלמות בהובלת אתי גולד, אחראית על 

 מנגינתה  ו כל המשתתפיםנהנבמפגש הסיום   והמרצים בידיד לחינוך. המשאביםמאגר 

 , הגיעו לברך ולחלק תעודות למשתתפים , מתנדבת בת ים ורדה קשלסשל 

 אתם מביאים לתוך מערכת החינוך את כל שנות : "אקרמןנמרוד , ל ידיד לחינוך"מנכ

 . ומעשירים את המורים והתלמידים בכל הטוב הזההניסיון והידע המקצועי שלכם 

 אנו נמשיך להרחיב את . ערכי וזמין, שקול, מערכת החינוך זקוקה להון אנושי קשוב

 .יבור החשוב והמפרה הזהמהח ליהנותיזכו מורים וגמלאים , השורות כדי שיותר תלמידים

 ."ס"עם הנכדים הפרטיים שלכם ועם התלמידים איתם אתם עובדים בביהשקיבלתם תעודות באותו שבוע  סמליאך 

אנו . נמרצים ופעילים. אנו במגדל שמים דגש על תמיכה במבוגרים החדשים: "מנהלת אחריות חברתית בחברת מגדל, ענת עופרי

גיבוש , אני בטוחה שאתם מפיקים את המיטב מהלמידה. החיים והידע העשיר שלכם ןניסיומוקירים ומעריכים אתכם ואת 

 ."תודה לכם. וחברותה

 הקבוצה תורכז אצל הרשמה, (7.3.2019 – בקרוב) בבית אריאלה השתלמות למתנדבי ספריה

 ושונה חדש פעולה בשיתוף 2019פתחו את שנת  ראשון לציון בקבוצת

 בעיר.  מוחין לחינוך מיוחד לילדים עם שיתוק  ת ספר"צעד קדימה", המפעילה ביעמותת  עם

 .שלכם הקבוצה לרכזתפנו אנו מחפשים מתנדבים המעוניינים, אנא 

 משחקים לתרגול ועבודה עם תלמידים

רעיונות לעבודה עם תלמידים בראשית הקריאה ושגיאות המכילה  -'עברית שפה קלה' חדשה ופעילות  חוברת הסבריםהופקה 

 .נס ציונהקבוצת ידיד לחינוך בכתיב בהכנתה של איזה סורוקין מתנדבת וראש צוות ב

הוכנו  –בת ים קבוצת ידיד לחינוך במשחקי קלפים ללימוד ותרגול לוח הכפל בהכנתה של צביה טולדנו מתנדבת וראש צוות ב

 הקבצים ניתן לקבל מרכזות הקבוצה.את שני  עבורכם.

 לקבל ניתןתשלום באפליקציה )באמצעות  להירשם הקדימו -26.3.19 כהן ורדינה של והופעתה גומא טיולהיכונו היכונו....

 (הקבוצה מרכזת לינק

 שרה שלף  – נפלאה משותפת עבודה על הספר בית לצוות מודים, ציונה בנס" ראשונים"ידיד לחינוך בבית ספר  מתנדבי

 :ראש הצוות מספרת                                      

 פרסנו עוגות , קשטנו את השולחן בפירות יבשים. בשבט' הזמנו את הצוות לחגיגת טו  ?איך הודינו                                        

 הודתה ,סיגלית שגב שמעון הספר,בית מנהלת  ." שבת אחים גם יחד"שמחנו על , בית ובעיקר מאפה                                      

  ".תודה שאתם חלק מאתנו: "במשפט אחד למתנדבים                                      

 . ברוכה הבאה אילנה אלקובי לקבוצה 100 ה המתנדבת הצטרפה -קבוצת רחובות מתרחבת 
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ילדי כיתה ו׳ ברכו את . וכיף הוקרה של לבוקר ברחובות צבי בן ס"לביההוזמנו והרכזת מירי רגירר ברחובות מתנדבי ידיד לחינוך 

דוגמה נפלאה לתלמידים , ית הספרברכה ואמרה ׳המתנדבים הם חלק מב ,הגב׳ גלית אהרוני ,המתנדבים והמנהלת המקסימה

אנו , אהבת אדם והכלה אינסופית, שלכם מבוססת על מסירותהנתינה . והחזון הוא שהם ימשיכו את השרשרת ויתנדבו גם בעתיד

המתנדבים ישבו . חולקו תעודות הוקרה. המדהימה שרה שירים נעימים במקצועיות רבה ת הספרמקהלת בי .מעריכים ומוקירים׳

ארוחת בוקר שאורגנה נערכה  לאחר מכן. מסביב לשולחנות, ושוחחו איתם על ההתנדבות בצורה מובנית בית הספרעם תלמידי 

   בית הספר.צוות  ל ידיע

 לשלמה קירה חורפים 70"ס מישור הנוף בראשון לציון חגגו בביה

 במהלך השנים תרם . שנים בידיד לחינוך 3מתוכן , שנים 10-שלמה קירה היקר מתנדב אצלנו כ

 התלמידים ההורים, כל שבוע, כיום. המופלא בנגינה בכינור וומכישרונמכישוריו במתמטיקה 

 , ובהפסקות נהנים מנגינתו המרגשת של שלמה בכינורוהצוות הנכנסים בבוקר לבית ספרנו 

 אותו בחדר המורים בבית הספר יעו הפת 70 - לרגל יום הולדתו ה .ומתחילים את היום בחיוך

 , בריאות, מאחלים לשלמה מזל טוב, על פועלוכהוקרה , מישור הנוף בראשון לציון

 . הצלחה והמשך הגשמה עצמית ועשיה מבורכת

  -הרחבת פעילות 

, אייל שמעוני, חבר ועד מנהל בידיד לחינוך, 2019מה פשר הקשר בין מדבר גובי שבמונגוליה לידיד לחינוך? אז ככה, בסוף יולי 

שבו  - Desert Seriesבמונגוליה. זהו מרוץ מסדרת הקילומטר  250מרוץ באורך  GobiMarch - -מתכוון לעמוד על קו הזינוק של ה

באופן אישי זו ההוכחה שלי לעצמי שהכול אפשרי, "  ימים, תוך שהם נושאים על גבם את כל הציוד והמזון 6מתחרים הרצים במשך 

לחינוך" אמר אייל ופתח פרויקט מימון שלנו בידיד                                                    וזה בדיוק מה שעושים אלפי המתנדבים 

 ₪ 5 - מ החל) לחינוך לידיד לתרום מוזמנים הארץ                                                מכל אנשים במסגרתו ,jgive באתר יםהמונ

, לחינוך ידיד של והמסורים המדהימים למתנדבים                                                         כהוקרה(, מאובטח ובתהליך ומעלה

 בדרך, מסוגלים שהם, אפשרי שהכול להם להראות                                                  , ילדים ועוד לעוד להגיע לנו לאפשר וכדי

 שלפניו הקשים ובאימונים למסע בהכנות בהצלחה                                               לו נאחל אנחנו  .האדם ואהבת סובלנות של

", לפני" שלו תמונה זו, הזה היקר האיש על היטב תסתכלו אז. עצמו על שלקח המטורף במסע – מרחוק אותו נעודד מכן ולאחר

  :לקמפיין לינק ב"מצ. "אחרי" התמונה את גם כאן שנניח מבטיחים ואנו

 https://www.jgive.com/new/he/ils/donation-targets/7564 - - וזמנים להפיץ הלאה את הלינק לתורמים פוטנציאלים ולכל מ

 זה  .םורים מופלאים בין תלמידים לגמלאיחיב הרבה עוד לעשות שנוכל כדי לחינוך ידיד של הפעילות מי שרוצה לתת יד להרחבת

 החינוך למערכת ותורמים ספר בתי 556 - ב הפועלים, נמרצים מתנדבים 3,221 עם סיימנו 2018 שנת שאת לציין המקום

  .שלנו ההשפעה מעגלי את להרחיב כדי וביחד במרץ פועלים אנו 2019 שנת של כניסתה עם. ותלמיד גמלאי של שעות 442,126

 ....לעשות מה הרבה לנו יש עוד

 

 

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