
 
  2019 מאי – 7 ןגיליו (גומאהשפלה )אזור ידעון מתנדבי מ -ידיד לחינוך )גמלאים מתנדבים במערכת החינוך( 

 
 
 
 

הוענק לרכזת הקבוצה בנס יקיר העיר נס ציונה אות 
 אות. מבמוצאי יום העצ חנה ורשביאק ציונה

 
תרבויות , רוח טובה של שיתוף פעולה בין אנשים

נאסר, מנהלת  איאד  .רמלהנושבת בקבוצת  מגזריםו
חטיבת הביניים בעין רפא ופעילה חברתית בעיר רמלה, 

, מנכ"ל ידיד לחינוך, מרים דקל ,מןנמרוד אקראת ארחה 
 .ושלומית רוט נבון, מנהלת מטה השפלה רכזת הקבוצה

.יצלחוכי שיתופי פעולה  תקווהאנו 

 
בו טקס מרגש בבית ספר בורג התקיים מזכרת בתיה ב

משואה עמליה פישר ורכזת הקבוצה יונית פוגל השיאו 
  ת.לכבודה של רוח ההתנדבו

 
, ניצנים ידיד לחינוך בבית ספרמתנדב  אבי אדטו בחולון
וידיעותיו  ומניסיונעניק , משרת בעבר במשטרהאשר 

תלמידי ל הרצאה בנושא בריונות ברשתלתלמידים ב
 .ו'  -ה'  כיתות

 
ידיד לחינוך קבוצת  מתלמידותיה של מתנדבת שלוש

 דבורה אייזנברג, בבית חינוך אשכול בלוד זכו, לוד
 

 
 
 
 

שהתקיימה בעיר. בתמונות הציורים בתחרות ציור 
 .התערוכה מארגנת , עם גב' נג"לה חנחנןודבורה 

  
 ראשי הצוותיםמתנדבי ידיד לחינוך הממלאים תפקיד כ

בהובלת הרכזות יעל דבי  בראשון לציון בבתי הספר
בבוקר מגבש, ציינו את סיום שנת הפעילות  ,ואורנה שלו

 .תימןבביקור במוזאון מורשת מהנה ומעניין 

 
אשר דורה שטיינבוים, ידיד לחינוך מתנדבת  בבת ים

דוד אלעזר בו היא  לבית ספרשרדה את השואה, הגיעה 
 ים.ה לתלמידמסע ההישרדות של עללספר  מתנדבת,

 
 

, מינה איתן משמעותי. לבוקר הקבוצה נפגשה – רחובות

ספריה, ו סיפרה על כתיבתה סופרת ומתנדבת ידיד לחינוך

הרשימה מאוד בקריאת קטעים מספרה ׳להחזיר את זאב׳ , 

דרכו היתה למידה משמעותית על הדרך החיובית לליבו של ילד 

המתנדבים חולקו לפי בתי הספר שבו השני בחלק  . עם קשיים

ס "הם מתנדבים וניהלו שיח הכרות )למתנדבים חדשים( על ביה

 .והתנדבותם בו

 
 

 יש רגעים ששווה לקרוא עליהם!
זור השפלה )גומא( קצרה חודש גדוש ומורכב בישראל ופעילות הקבוצות שלנו בא

 פההענ מתוך העשייהקטנה ומרגשת שמחים להגיש לכם טעימה היריעה...
 

 . ניתן להעביר ידיעות וסיפורי התנדבות למיילYadid Lachinuchידיד לחינוך הפייסבוק בדף נשמח ללייק ועוקב 
marzepan@googlemail.com, ,השפלה. באזור וגיוס, שיווק מתנדב להד, גדי לשירותכם  
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