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בקבוצת בת ים הסתיימו מפגשי תכנית "חוסן" 
להתמודדות עם מצבי לחץ. המתנדבים שהשתתפו 
מסכמים: למדנו איך להיות רגועים, לקחת דברים 
בפרופורציות זה עוזר לנו בחיים ובעבודתנו עם 

 תלמידים". 
"בטוח אעשה שימוש בכלים, כשילד במצוקה יש מה 

 .לעשות ועכשיו יש לנו את הכלים לעשות"

 
בבית  ,פניאל פליישמן -יפור על התנדבות והצלחה ס

פניאל עבד עם תלמידת .הספר האורתודוכסי ברמלה
כיתה ז' בבית הספר האורתודוכסי ברמלה והכין אותה 

לקראת תחרות הנואם הצעיר. התלמידה כתבה 
 בעצמה נאום, הציגה בפני הקהל וזכתה במקום שלישי 

 כנות בתחרות. פניאל ליווה אותה בכתיבה ובה
לפרזנטציה מול הקהל, בהיבטים הקשורים לאמנות 

 עצמאית הרטוריקה. הכתיבה של הנאום הייתה יצירה
 בנושא 'שווים ושונים' ובו שיתפה על   שלה ועסק

 אלרגיה רפואית שמנעה ממנה להרגיש שייכת 
מהפחד ולקחת  חברתית, עד להחלטה להשתחרר

 אחריות. 

 
 

בבי"ס יורם לשם מתנדב בפעילות חוג הרובוטיקה  
. נבחרת בית הספר זכתה מנס ציונה "הדר"בינתחומי 

 FLLהשנה במקום הראשון בתחרות האזורית מטעם 

 בעבודת החקר של השנה "האדם בחלל". הילדים 
 נחשפו למידע רב ומגוון בתחום, רכשו ידע, מיומניות 

 עמידה  למידה וכן ערכים של חשיבה ועבודה בצוות,
 בלוחות זמנים ותפקוד מיטבי במצבים מלחיצים. כוונת 
העל של הפעילות היא לחשוף את הילדים לתחומי מדע 
 שונים ולהניע אותם להתפתח בכיוון זה בחיים הבוגרים.

בקבוצה שלנו כבר קצרנו הצלחה, לפחות ברמה 
 ההצהרתית, היות והשם שהקבוצה בחרה לעצמה 

 אוט הבא".סיסמא: "מכאן ייצא האסטרונ

 
  

בבתי הספר בהשתתפות  החלה "עונת המשובים"
סנונית  הצוות החינוכי, הרכזת ומתנדבי בית הספר.

ברחובות עם הרכזת, מירי  "שביט" בבית הספר ראשונה
מירב בכר ואשת הקשר  ,המנהלת, רגירר, המתנדבים

אילנה גילאור. בפגישה נאמרו חוזקות של הפעילות 
. שניתנים לשיפור למען הגימלאים בביה"ס ודנו בדברים

  המשוב חשוב לכל הצדדים להמשך מיטבי ויעיל.

 

 מתנדבי ראשון לציון
 בבוקר שמח של השתתפו

 מילים שירה בציבור עם
 שכבר לא שומעים היום...
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 מפגש הכשרה בנושא פרסום ושיווק 
מה לעשות כדי להיות נוכחים! לשים את ידיד לחינוך 

 -ב בפוקוס של כל אדם בישראל ואיך להעביר את המסר
וגיוס דקות. הדרכה בהובלת שרון כץ, מנהלת שיווק  5

משאבים ויגאל ערמוני, מתנדב ידיד לחינוך בתחום 
 הפרסום. 

 
א דיבור ללא הפרעה! על שמחת הכתיבה וכתיבה שהי

השפלה השתתפו ביום עיון מרתק  -מתנדבי אזור גומא 
בספריית בית אריאל. נפגשנו עם אורנה עקאד, סופרת, 
במאית ומחזאית המחלקת את חייה בין שני מגזרים: 
היהודי והערבי. שמענו על סיפור חייה ועבודתה וגם על 

ם קריאה וילדים/בני נוער. בחלקו השני של היום התקיי
סיור בין חדרי הספרייה המרתקים, למדנו על תהליכי 

 העבודה ו"האוצרות" המצויים במקום. 

 

 שהצטרפה לצוות ברוכה הבאה רחלי כהן סמסון... 
מטה גומא עם –בהצלחה! רחלי תהיה אשת הקשר שלנו 

   הפיקוח במשרד החינוך.
שלכם, שמחים לקבל את הסיפורים  - סיפורי מתנדבים

 כולם יפורסמו. אנא שלחו סיפורים נוספים. 
  טיול גומא

מזג אוויר בהזמנה, השמש הפציעה ליום אחד וחייכה 
מסלולי טיול מרתקים, שונים לכל אחת  7אלינו בגדול. 

 350מהקבוצות באזור, "ההר הירוק תמיד", ובעיקר 
קום נמרצים ושמחים ליום  שהשכימומתנדבים מהאזור, 

של הנאה. כבר בדרך שרו שירים שמחים משירונים 
שהוכנו מראש, ויצאו לכרמל עם שיר בלב. לאחר ארוחת 

מהופעתה  וונהנינמסכם  עלאירוהצהרים התכנסנו כולנו 
 של ורדינה כהן, שירים מבית אבא. נמרוד אקרמן, 

מנכ"ל ידיד לחינוך: "אתם עושים קסמים, עולם 
 התעסוקה אומר לכם די. אבל יש פה עוצמה אדירה 

זו הזדמנות  .ומכל העוצמה הזו נהנית מערכת החינוך
שלנו להזכיר את ההתנדבות וזה לא מובן מאליו". 

 לדף הפייסבוק שלנו: ויכנסה לתמונות נוספות

 Yadid Lachinuch ידיד לחינוך

 
 לשירותכם, 

גדי להד, מתנדב שיווק וגיוס, באזור השפלה )גומא( 
 -ניתן לשלוח חומרים/תמונות לפרסום למייל 

marzepan@googlemail.com 

מעכשיו כל מידעוני גומא גם באתר 'ידיד : ולסיום

 דש.לחינוך'. מידי חודש יתעדכן הפרסום בידיעון הח
אזור  –ישובים  –ידיד לחינוך, בסרגל עליון  חפשו בגוגל:

 מידעונים. –גומא 

נערכה   בביה"ס שז"ר ברחובות
 לשכבות  תחרות איות באנגלית

של המתנדבת  ו' בהנחייתה -ה '
 רחל קרפ  .שלנו, חנה שוב

מתנדבת של  השופטת )גם היא
 שפטה את התחרות. ("ידיד לחינוך"
 

 רכזת רחובות , רגיררמירי 
נשים  -קיבלת תעודת הוקרה 

  .משפיעות בעריית רחובות
 ברכות מירי, כל הכבוד!
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