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 יצאו ורשביאק חנה הרכזת בראשות ציונה נס מתנדבי
בהובלת ראש  בראשון לציון, 'לתקומה, 'משואה לסיור

 הצוות שרה שלף.
 ןהזיכרורבה מעומק הלב על סיור מרתק בגן דה תו"

בראשון לציון. הדרכתך המרתקת, ההסברים 
 בחוויהזיכו אותנו  -המעמיקים שניתנו מעמקי נשמתך 

מלמדת ומרגשת מאד. המון תודה לך יקירה ותמשיכי 
להעביר החומר על השואה והתקומה של עמנו כמפעל 

מי שלא נכח  .כל הכבוד לך .חיים להנצחת מאורעות אלו
 .ל"הפסיד בגדו -

 

לסיור בעקבות הפריחה  ויצאו גם לא נחים בנס ציונה 

 .בהובלת רכזת הקבוצה חנה ורשביאק בגבעות הכורכר

  
בקבוצת מזכרת מתנדב ידיד לחינוך מוטי קרמר, 

 התנהלות פיננסית נכונה בתחום  בתיה
 "השכלה בנושא י' כיתות של במערכת משתלב מוטי

 מה הקורס. את שכבה חצי עוברת חציון בכל כללית".
 כרטיסי מזומנים, התשלום: אמצעי על לומדים לומדים?
 ואיך שלהם והתכונות המאפיינים – שיקים אשראי,
 חשבון מנהלים כיצד לומדים מהם. אחד כל עם עובדים

 הלוואות, בבנק, פיקדונות עם מתנהלים איךו בנק
ההוראה  אמצעיב לומדים .ריביתו חסכון תכניות

כתבות מעיתונים ב, סרטוניםבמשולבים במצגות, ה
ל במטרה להביא למודעות והכרות עם וכלכליים ועוד, הכ

 יומיים.נושאים כלכליים שימושיים ויום 

 ויותר יותר הקורס. את מעביר שאני השנייה השנה זו"

 בו. להשתתף לתורם ומצפים אותי מכירים בישוב תלמידים

 ."סיפוק לי מביא בהחלט וזה הספר לבית מחוץ גם אלי פונים

 

 בתמונה מוטי בפעולה:

 
את יום המשפחה נה בת ים צייידיד לחינוך קבוצת 

הרצאות בנושאים:  המשתתפים שמעו. בבוקר מיוחד

על , "האישה בהודו מעמד"", במקורותינונשים "

הבוקר כולו התקיים . יםאישי יםוסיפור שונותמשפחות 

שרית אבן  ל ידיבזכות כוחות פנימיים בקבוצה והועבר ע

זהר, רכזת הקבוצה, שלמה אבן זהר מתנדב וראש צוות 

נו, מתנדבת, ראש צוות וחברת צוות בקבוצה וצביה טולד

  תקשורת.

 

ראשון קבוצת ידיד לחינוך סיור מטה ושותפים לדרך ב
 לציון

תגידו, זה עונש או פרס לקבל את ההזדמנות לעבוד "
 -בקול רם ובו זמנית  השיבועם מתנדבת?" התלמידות 

 !!""פרס

 בראשון לחינוך ידיד בפעילות התקיים מרגשסיור 
 של בשיתוף ובנועם במקצועיות הובל סיור. לציון

 שלו אורנה עם ביחד הספר בבתי המקצועיים הצוותים
 להצצה זכו המשתתפים הקבוצה. רכזות דבי, ויעל

 ובעיקר רגיש מכיל, משובח, חינוכי מעשה של לעולם
 – מתחברים תכנית נציגות בסיור, השתתפו . אישי

 תל אוניברסיטת – סטודנטים של חברתית מעורבות
יב, מנכ"ל אמנינא, לקידום הנד מיד נציג אביב,

והתנדבות בחברה אקטיביזם, מעורבות חברתית 
גימלאי תושב טירה  , בשארה הערבית, ד"ר אחסן
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 תודה למתנדבי בתי הספר כרמים ואשכולות. . ואחרים
 מהסיור: תמונות עיניים... ממראה טוב אין

 

 אורך לכל דורי רב קשר - חולוןב לחינוך ידיד קבוצתב
 .השנה

 חולון,ב שז"ר הספר בבית מתנדבת כהן, ינובסקי שלי
 תההתנדבו במסגרת לתלמידים ילדותה על מספרת

 דורי. הרב הקשר מפעילות כחלק

 
 

 

 

 

בבית אריאלה ת"א למפגש  םלהירשמוזמנים 
, באמצעות הרכזות, 25 שדרות שאול המלך -

7.3.19, 
 –"שמחת הכתיבה  - קאדע אורנהמפגש עם  בתכנית:

ובמאית תיאטרון,  מחזאית. אורנה הפרעה" דיבור ללא
ם בין את חייה האישיים והמקצועיי המחלקת סופרת,

     .סיור בבית אריאלהכן ו הערבי והעברי שני המגזרים,
 

ראשי הצוותים  (80חנה ורשביאק הגיעה לגבורות )
 וצוות ההיגוי חגגו לה יום הולדת

 

 כהן ורדינה של והופעתה גומא לטיול ההרשמה
 פנו הזמן! זה נרשמתם טרם אם .26.3.19 בעיצומה,

 הקבוצה לרכזת

 כתבות מספר להכין מבקשים אנו - מתנדבים סיפורי

 הכתובה תבעיתונו םלפרס שנוכל מתנדבים סיפורי של
 הכוונה ה.חשיפ להגדיל מנת על טובאינטרנ

 אנא .לחינוך ידיד נציג/מתנדב ע"י ירואיינו שהמתנדבים
 המרגשים ההתנדבות סיפורי על חשבו לרכזות, פנו

 נמשיך ואנחנו האמיץ החיבור ועל התלמידים עם שלכם
 הלאה.

 לשירותכם,
 (גומאהשפלה )גדי להד, מתנדב שיווק וגיוס, באזור 

 -ניתן לשלוח חומרים/תמונות לפרסום  למייל 

marzepan@googlemail.com 

 ספרו גם לחברים... הידעתם? ולסיום:
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