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  גמלאי/ת התעשייה האווירית יקר/ה,
 
 
 

 לא! –המקצועי שלך  ןפרשת לגמלאות? הידע והניסיו
 משרד החינוך באישורפעילות 'ידיד לחינוך' היא בשותפות הרשות המקומית ו

 
 

ולתרום לאיכות חיי הגמלאי  למערכת החינוךבמטרה לסייע הוקם 'ידיד לחינוך' ארגון 
 ולרווחתו.

 
 ךלהתנדב במערכת החינו עיסוק וידע ממגוון תחומי גמלאים מזמיןידיד לחינוך' ארגון '
 .בהתאם לתחום התעניינותם וכישוריהם והכל ,במהלך יום הלימודים ם,לתרום מניסיונו

מהניסיון והידע לתלמידים להעניק , לסייע בעיצוב דור המחר לגמלאיםהזדמנות והי ז
 .ולזכות בחוויית התנדבות משמעותית והרב שצבר

 לווה בהערכה מקצועית.מהדרכה שוטפת והפעילות  מקבליםהגמלאים 
 

שכבר מתנדבים במאות בתי ספר ברחבי  'ידיד לחינוך' זה הזמן להצטרף לאלפי גמלאי
 הארץ ומעניקים באהבה עזרה לתלמידים.

 
 
 

 הצטרפו אלינו, תרמו למערכת החינוך ולעצמכם ותהיו ידידים לחינוך. ,/ותםגמלאי
 
 
 

 *אין צורך בניסיון קודם בהוראה.
 
 

 .....כםהתקשרו עוד היום. הילדים כבר מחכים ל
 

  30-5757676  - 'ידיד לחינוך' משרד :לפרטים

 באתר  בקרו אותנו

 ובפייסבוק

http://www.yadidla.org.il/
https://www.facebook.com/%D7%99%D7%93%D7%99%D7%93-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-Yadid-Lachinuch-801334493321871/
https://www.facebook.com/%D7%99%D7%93%D7%99%D7%93-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-Yadid-Lachinuch-801334493321871/
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 גמלאים מתנדבים במערכת החינוך –ידיד לחינוך )ע"ר( 
 

השמת 'ידיד לחינוך' הוא הארגון המוביל בהפעלת גמלאים מתנדבים במערכת החינוך. הארגון מתמחה ב
גמלאים מתנדבים בבתי ספר יסודיים בתפקידי חונכות והעשרה שונים בהתאם לניסיונם, כישוריהם, ידיעותיהם 

חרוץ ובעל נסיון חיים רב. רובו  ר,הוא מגוון וחוזקו בהיותו מסונית ויכולותיהם. קהל הגמלאים המתנדבים בתוכ
יוצאי מערכת החינוך והשאר  -המכריע של קהל המתנדבים הוא בעל השכלה אקדמאית, כאשר כשליש ממנו 

מהמגזר הציבורי ומהשוק החופשי. הגמלאי המתנדב, הוא חלק מקבוצה, המקבלת על עצמה לפעול בבית ספר 
שעות שבועיות, לרוב, יום לימודים מלא. הצלחת התוכנית  1י ואחראי בהיקף של לפחות מסויים באופן עקב

מקורה בהתאמת יכולת הגמלאי לצרכי בית הספר וטיפוח שותפות אמיתית עם צוותי ההוראה והגורמים 

ה את לוומ 'ידיד לחינוךארגון 'היישוביים הרלוונטיים ברשות המקומית למען עמידה באתגר החינוכי המשותף. 
התהליך, אחראי על היבטים לוגיסטיים )אישורי משטרה, ביטוח, רישום( ומטפח את המתנדבים בהיבטים 

פדגוגיים וחברתיים. התוצאה: חוויית התנדבות משמעותית עבור הגימלאי, ליווי איכותי ועזרה צמודה לתלמידים, 
מפגש במה למערכת החינוך בשנה( ושל מאות אלפי שעות תרו לידי ביטוי בתרומהלמורים ולמנהלים )הבאים 

אנשים שפרשו לגמלאות בעודם 'ידיד לחינוך' מכוון מאמציו ל .בין דורי לעידוד יחס של כבוד למבוגר בחברה

 הם "המבוגרים החדשים" של העת הזו. . אותם גמלאים חיוניים וצעירים ברוחם
 

 :הבאות מרכזיותהמטרות השתי  קידוםנועד ל'ידיד לחינוך' 
 

לחוויות של הצלחה שיובילו המסוגלות  חיובי ושיפור תחושת עצמי דימוי לתלמידים בטיפוח סיוע - למערכת החינוךסיוע  .1

 ושיפור משמעותי בהישגים הלימודיים.

משמעותיות ולשפר את איכות חייהם בגיל  התנדבות חוויות לגמלאים לאפשר - תרומה לאיכות חייהם של הגמלאים .2

 ירה בעולם החינוך.ימסלול פיתוח קרהפרישה, לרבות לאפשר להם 

 .בחברה למבוגר והטמעת עמדות חיוביות כבוד של יחס לטיפוח דורי-בין מפגש :הפעולה מובילה למטרה חשובה נוספת

ביוזמת "יד הנדיב" וקרן גוטסמן ומובלת מיום היווסדה ועד  5007בסוף עמותת 'ידיד לחינוך' הוקמה :  המיזם החדשני שהוקם

היום, על ידי השגריר בדימוס, מר משה רביב, ואשת החינוך המוערכת, הגב' דינה בנקלר )שניהם בהתנדבות(. כן גויס 
צוות  -, כמנכ"ל שכיר מיום ההקמה ולצידו במטה העמותה MAלאתגר מר נמרוד אקרמן, מ"פ במילואים ובעל שני תארי 

מערך לאומי מיטבי להפניית המשאב האנושי של גמלאי המדינה  מכוון לבניית ,פשטותו ויעילותוב ,המיזםמקצועי ומצומצם. 
ובו שני   WIN – WINאחד": במקום להקים שני מיזמים נפרדים, נוצר מצב של  מוצרלמערכת החינוך כגורם מסייע. "שניים ב

 ך.הספר מחד והגמלאים מאיד תיהתלמידים וב –השותפים יוצאים נשכרים 

מרכז את הפעילות גמלאי  'ידיד לחינוך' פועלת,בכל יישוב בו . 'ידיד לחינוך' פיתחה מודל פעילות ייחודי הפעילות:מודל 

שאינם באים בהכרח מעולם  בעל ניסיון משמעותי במערכת החינוך. המתנדבים בבית הספר,לרוב מתנדב מהמקום, 

משולבים בבתי הספר המתנדבים לתרום מזמנם לבית הספר, לפחות יום לימודים בשבוע.  לוקחים על עצמם, הוראהה
בהתאם לתחום התעניינותם וכישוריהם ובתאום עם הנהלת בית הספר והרכז היישובי ופועלים לצד המורים, אך לא 

ום ההעשרה ובתחום התמיכה האישית, והפעילות מתבצעת במסגרת פרטנית פועלים בתחום הלימודי, בתח הםבמקומם. 
עוברים תהליכי קליטה וקבוצתית, בתוך הכיתה ומחוצה לה, בזמנים ובמקומות, שסוכמו עם הנהלת בית הספר. הגמלאים 

מבוגרים מנוסים עצם נוכחותם של הניסיון מלמד שמקבלים הדרכה והפעילות מלווה בהערכה מקצועית שוטפת. מסודרים, 

התכנית מאושרת לפעילות  בכיתה מסייעת בשיפור האווירה ותורמת לכל המעורבים במעשה החינוכי בתוך בית הספר.
בשיתוף פעולה מלא עם מנהל החינוך ברשויות מקומיות בכל רחבי ומבוצעת  החינוך משרד של הרשמי התוכניות במאגר

 הארץ.

רשויות מקומיות  17-בבתי ספר )יסודיים לרוב(  100 -מעל לבים, החונכים ומלמדים במתנד אלפיהיום  בידיד לחינוך נתונים:

שעות חונכות  110,000עומד על תשע"ו ברחבי הארץ, מבאר שבע ועד עכו ונצרת עלית. היקף התרומה בשנת הלימודים 
 המיזם להתרחב. צפוי ומאוכלוסית הגמלאיםמערכת החינוך מוהוראה. לאור ביקושים גדולים 

ב"פרס יו"ר הכנסת" על  ממייסדי הארגון זכתה דינה בנקלר, 5035-ב; ב"אות הנשיא למתנדב"ייה זכ 5033-ב :בנוסף

בפרס  זכייה 5033-ב בפרס גמלאית מתנדבת מצטיינת וקיבלה את מגן סגנית השר לאזרחים ותיקים.ו מפעלה החינוכי

במגן הוקרה לגמלאים מתנדבים מצטיינים  זכייה –של 'ידיד לחינוך' קבוצת הרכזים לגליקמן למצוינות מטעם ג'וינט אשל ו
 מטעם ג'וינט אשל. 

 


