"...לו רק נלמד לתת,
אורות הלב פתאום
יאירו...
לו רק נלמד לתת מילה

ידיד לחינוך – מרחב שרון

חמה ,או יד אוהבת ,בנפש
נתחזק ולא נדע עצבת"...

קבוצה ייחודית של אנשים מיוחדים ,הלוקחים חלק בחינוך ילדינו במרחב שרון.
הקבוצה פועלת מאז  6002במרחב שרון ,עמותה ארצית שזוכה להערכה רבה ,לפני
כמה שנים הוענק לעמותה '"אות הנשיא למתנדב"; השנה הוענק פרס גליקמן
למצוינות  ,בתחום השירותים החברתיים ,בקטגוריית קירוב לבבות בין מגזרים וקשר
בין-דורי.
עמותת ידיד לחינוך מצטיינת בכך ששמה דגש על שתי מטרות מרכזיות-:
סיוע למערכת החינוך  -סיוע לתלמידים בטיפוח דימוי עצמי חיובי ושיפור תחושת
המסוגלות שיובילו לחוויות של הצלחה ושיפור משמעותי בהישגים הלימודיים.
תרומה לאיכות חייהם של הגמלאים  -לאפשר לגמלאים חוויות התנדבות משמעותיות
ולשפר את איכות חייהם בגיל הפרישה ,לרבות לאפשר להם מסלול פיתוח קריירה
בעולם החינוך.
אחד האתגרים הגדולים העומדים בפני מערכת החינוך הוא חוסר משמעותי בכוח אדם.
הכיתות עמוסות ואוכלוסיית התלמידים מגוונת מאד ובעלת צרכים משתנים –
מתלמידים מצטיינים ועד לתלמידים מתקשים ובעלי צרכים מיוחדים .מול כל המגוון
הזה עומדת פעמים רבות ,מורה יחידה ,הנאלצת לעבוד עם מרכז הכיתה ,כאשר כל
המעגל החיצוני נשאר ללא התייחסות ומענים מתאימים
הקבוצה שלנו במרחב שרון מונה  00מתנדבים ומתנדבות גמלאים ,הפוקדים את בתי
הספר היסודיים ,חטיבות הביניים ובית הספר התיכון .את הקבוצה מרכזת כיום גליה
אריעם – גימלאית מערכת החינוך עם שנות וותק וניסיון רב.
המתנדבים מבטאים תחושות סיפוק בכך שפועלם מוערך ,הם זוכים להכרת תודה
מצוותי החינוך וההוראה ובעיקר מהילדים ,שרואים בהם עוד מבוגר ,מכיל ,אוהב ותומך.
קבוצת המתנדבים היא קבוצה מגובשת שנפגשת בהרצאות העשרה ,באירועים
חברתיים ,טיולים ,ומפגשים חגיגיים אחרים.
"ההתנדבות גורמת לנו להיות מודל ומופת למשפחתנו" אומרים מרדכי ונעמי זיסוסר.
"זו שליחות להנחיל את ערכי המקרא ואהבת ארץ ישראל" אומרת סימה שדה אור
"אין ילד שאי אפשר להגיע אליו" אומרת זמירה סמבירא
"הילדים האלה הם כמו ילדי" אומרת דבורה מאירי
מתנדבים אלה מייצגים את תחושת הקבוצה ודבריהם מעידים על רוח הקבוצה ומהווים
בבחינת מנוע ומניע לכל אחד מהם להיות משמעותי  ,לתרום ולהיתרם.

