
 

 עמותת פוש

 גני יהודה-סביון 6505ת.ד. 
 Push11@netvision.net.il 7369706-03 , 5354965-03טל': 

www.pushedu.org 
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 יו"ר פוש. –כתבה: אודליה שפיטלני             
 

אשת עסקים, ולעוד  -אשת מחשבים, לורדה -סגן אלוף במלואים, לדורית -מה המשותף לעודד
 באותו אזור?אנשים נפלאים חוץ מהעובדה שכלם גרים 

התנדבות  לקבוצות קטנות של תלמידים  כולם תורמים למען הקהילה ומעניקים שעורים פרטיים  ב
 כל אחד לפי כישוריו ובהתאם לזמן העומד לרשותו. ,ברחבי הארץהספר בבתי 

למשימתם פעם  בשבוע לשעתיים עד ארבע  שעות אך ישנם גם כאלה שעושים כן מגיעים המתנדבים 
 רה מתנדבת  .פעמיים בשבוע: "ראיתי כמה אני חשובה לילדים ופשוט לא יכולתי לסרב..." הסבי

ונושאים לדיון  תיחד ומעלים חוויו מאזורים שוניםחודשיים מתכנסים מתנדבים כמה אחת ל
 הקשורים בעבודת ההתנדבות. 

ושם אמרו מתנדבים  המלמדת  בהתנדבות מתמטיקה בתכון. מתנדבת מפגש האחרון התקיים אצל ב
 שונים את הדברים הבאים:

 !! הרגשתי כזה אושר." 86ל בכל מבחן באנגלית, קבל " אתמול תלמיד שלי, שבאופן קבוע נכש
 " אני רואה אייך התלמידים מחכים לי בעיניים נוצצות וזו התמורה שאני מקבלת"

 " העבודה בבית הספר עם הילדים החזירה לי את השמחה. " 
" יש לי תלמידה בכתה א שאני באה פעם בשבוע לקרוא לה ספור בעברית. אמה מדברת רק רוסית 

ביה נשאר ברוסיה. אני מרגישה כמה זה עוזר לילדה ,וכמה היא זקוקה לתשומת הלב ממני וזה וא
 נותן לי המון סיפוק" 

ותמיד עולה גם הבעת הסיפוק וההנאה אלו הם מקצת הדברים  שאמרו מתנדבים באותה פגישה . 
 ששואבים המתנדבים מההתנדבות עצמה.

 . התלמידים מקבלים את המתנדבים בשמחה גלויה
בביקורי בבתי הספר אני פוגשת תלמידים שמתחננים שאמצא להם מתנדבת שתעזור להם ותקדם 

אותם בלימודים. אני פוגשת בתלמידים שמוכנים לצאת משיעור התעמלות )!( כדי להשתתף בשיעור 
 אנגלית ועוד אומרים תודה רבה למתנדב וכמה אני נהנה ומתקדם בזכותך.

 למידים של המתנדבים:והנה כמה משפטים ששמעתי מהת
 עור אנגלית, אל תשכחי לבוא בשבוע הבא! "י" ורדה, היה כזה כף בש 
 " לשיעור של עודד אני אגיע אפילו חולה. אני לא מוכן להפסיד אותו." 

 " אתי, אפשר להישאר ללמוד איתך עוד שעה אחרי הלימודים? בבקשה..." 
 שלי....." יה גדול אני רוצה להיות כמו אהוד, המתנדב" כשאה

גם המורים, הנוכחים בשינוי שגורמות המתנדבים אצל התלמידים, מעריכים מאוד את תרומתם  
 ומגיעים אלי עשרות בקשות למתנדבים נוספים.

לפעמים השינוי בלמודים אינו מיידי אך הוא בא לידי ביטוי בתחושת הערך העצמי של הילד בעקבות 
 ע קודם בהוראה איננו נחוץ.תשומת הלב האישית לה הוא זוכה ולכן רק

 
 כיצד נולד הרעיון?

, מטבע בריאתה ,מוגבלת במשאביה ואינה יכולה ךכאם לשלוש בנות נוכחתי לדעת שמערכת החינו
וההוראה. יותר ויותר נזקקים תלמידים לשעורים פרטיים והם ניתנים  ךלמלא את מלוא צרכי החינו

י התלמידים החלשים מתן שעור פרטי משמעו כיום כדבר שבשגרה ולא רק לתלמידים חלשים. לגב
 בלמודים. ןהבדל בין הצלחה לכישלו

שאלתי את עצמי כיצד מסתדרות  משפחות הנמצאות במצוקה כלכלית ? מה קורה עם הילדים 
 שזקוקים לעזרה בלימודים והוריהם אינם יכולים לעזור?

די הוריו אינה משגת, פשוט לא הלכתי להתעניין בבתי הספר והתברר לי כי , ילד שזקוק לעזרה, וי
מקבל אותה. להורים המתמודדים עם בעיות קיומיות אין אפשרות לממן שיעורים פרטיים. לא 

תמיד הם מסוגלים לעזור בעצמם לילד שלהם, שכן אינם שולטים בחומר הלימודים. וכך, הילד אינו 
פער אינו בר גישור. מצליח לעמוד במטלות הלמוד והוא מדשדש אחרי יתר תלמידי הכתה עד שה

הילד מתמלא רגשות כעס ותסכול. הוא רוצה ללמוד ולהתקדם, הוא זקוק לעזרה, אך אין מי שיעזור 
 לו.
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שמטרתה לקדם את נושא  חינוך ילדים ובני  PUSH)למען ילדים אלו הוקמה עמותה ששמה "פוש" ) 
 נוער בישראל תוך מיצוי הפוטנציאל האישי של כל ילד. 

בישראל  יםנוספאזורים באור יהודה והרחיבה את פעילותה ל ת פעילותהאהעמותה החלה 
, בת ים, )פרדס כץ( בני ברקבית דגן, באר שבע, אור עקיבא, אילת, אשקלון, , אורנית כגון:

לוד, כרמיאל, יהוד, ירושלים,  כפר סבא, חיפה,  , חדרה, חולון,ההוד השרון, הרצליגדרה, 
כרכור, פתח -פרדס חנהנס ציונה, נתניה,  מועצה אזורית גזר,מבשרת ציון, מגדל העמק, 

רמת רמת השרון, רמת גן, רמת דוד, ראשון לציון, ראש העין, אונו, רחובות,  תקרייתקווה, 
 .יפו-ותל אביב , שהםרעננהישי, 

 בכל שנה מתווספים ישובים נוספים. 
 

ותיים, מסורת תרומה לקהילה העמותה מפעילה קהילה חזקה בה קיים הון אנושי של אנשים איכ
ילדים הזקוקים לעזרה בלמודים שאותם אין הם יכולים  תויכולת לעזור לזולת לטובת אוכלוסיי

 לממן.
 

 מהי הפעילות הנוכחית של פוש?
תלמידים בגילאים  3,500 –המסייעים לכ  מתנדבים 1,500 -למעלה מהעמותה מפעילה כיום 

 .מוסדות חינוך 280 –,  ב7 – 18
 עיר מונה מנהל סניף מטעם פוש, אשר עושה זאת בהתנדבות. בכל 

בכל בית ספר אחד מהמתנדבים הוא רכז המתנדבים של פוש באותו בית ספר והוא נמצא בקשר  
 מתמיד עם הנהלת בית הספר ועם המתנדבים ומשמש להם כתובת לכל נושא.

לקדם אותם בלימודים. המתנדבים עובדים עם ילדים באופן אישי או בקבוצות קטנות במטרה  
הלימודים מתקיימים בשעות הלמודים ובתוך כותלי בית הספר, כשהתלמיד הזקוק לעזרה יוצא 

 החוצה משעור ומקבל שעור פרטי ממתנדב בהנחיית המורה.
התוצאה היא, שילדים שהיו מנותקים מהנעשה בכתה, קודמו באופן שהם יכולים להשתלב בכתה 

 ולהתקדם הלאה.
משפרת גם את התנהגות הילדים. ילדים, שנהגו להפריע בכתה ולמנוע מילדים  העזרה בהוראה

אחרים ללמוד, משפרים, בד בבד עם התקדמותם בלמודים, גם את התנהגותם. כל זאת בזכות 
תשומת הלב האישית לה הם זוכים ב"שעור הפרטי" המוענק להם על ידי המתנדבת והעובדה שניתנו 

 הלמודים.להם כלים להתמודד עם מטלות 
 מהן התכניות של פוש?

חתירה להגדלת מספר המתנדבים ומספר התלמידים שמקבלים עזרה בשעות הלימודים בין  .1
כותלי בית הספר. הצרכים הם גדולים, הביקוש למתנדבים הוא עצום וכל מתנדב הוא ממש 

 אוצר עבור התלמידים. אנו מאוד זקוקים למתנדבים חדשים!
מורים מקצועיים לתלמידים הזקוקים להוראה מתקנת ועזרה מימון שעורי עזר באמצעות  .2

 מקצועית שמתנדבים אינם מסוגלים לתת.
חשבון מספר   046ניתן לתרום לחשבון עמותת פוש בבנק הבינלאומי סניף מרכזי, מספר 

 46. קבלה תוצא כנגד תרומה לפוש. התרומה לעמותת פוש מוכרת לצורך סעיף 556955
 לפקודת מס הכנסה.

 
 ד ניתן לעזור?כיצ

 -להתנדב ללמד

 40שנות למוד , בין אם סיימת את לימודיך אתמול ובין אם  לפני   12לפחות   תאם סיימ .1
שנה בין אם את צעירה, או אתה  צעיר, ובין אם את סבתא )אנחנו אוהבים במיוחד...( או 

 אתה סבא , יש הרבה מה ללמוד ממך ויש תלמיד שמצפה לך!!! 
                                                                                וקים לעזרה בכל המקצועות ובעיקר ברמת מתחילים. הבנת הנקרא בעברית, התלמידים זק      

 ועד לרמת מתקדמים.   A B C, אנגלית בכל הרמות החל מלימוד חשבון
 

ל בברכה ובתודה, אפילו רק גמישות מרבית: כל הקדשת זמן לפעילות ההתנדבותית תתקב .2
כישוריך והזמן  לפי רצונך, 'ועד לכתה יב 'שעה אחת בשבוע. אפשר ללמד ילד החל מכיתה א

 העומד לרשותך.
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ספרו עלינו לחבריכם ,פרסמו אותנו במעגלים החברתיים שלכם עזרו לנו לגייס 
ם מתנדבים נוספים שיגיעו לבתי הספר שלכם ויעניקו עזרה יקרה מפז לתלמידי

 הזקוקים לכך.
 

 www.pushedu.orgאפשר ללמוד עוד רבות על העמותה באתר שלנו בכתובת : 
 
 
 

 
     5354965-03:  ניתן לפנות למשרדי העמותההתנדבות ולתרומות ל

push@pushedu.org 
 לפקודת מס הכנסה. 46ש מוכרת לצורך קבלת הטבות מס לפי ס' * פוש הינה עמותה רשומה ותרומה לפו                     
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