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המועצה ועמותת פוש ממשיכים לפעילות 
 משותפת זו השנה הרביעית

יחידת ההתנדבות של מועצת פרדס חנה כרכור פועלת 
מספר המתנדבים  הפרויקט המשותף ולהגדלת להרחבת

 לתגבור תלמידים בבתי הספרהמסייעים 
 

הרביעית.  תולשננכנס בחודשים אלו של מועצת פרדס חנה כרכור עם עמותת פוש שיתוף הפעולה 
. בבתי הספר  מעבירים שיעורי תגבור לתלמידים בני הישוב והאזור במסגרת הפעילות מתנדבים

מתנדב חונך תלמיד בשעות הלימודים בבית הספר ומסייע לו במקצוע בו הוא מתקשה, כאשר  כל
אנגלית, מתמטיקה, הבנת הנקרא ולשון, מקצועות אחרים -מרבית הסיוע ניתן במקצועות

 מתוגברים על פי הצורך.

ת בישוב בכל בתי הספר היסודיים והמסגרות הלא פורמאליות. בסיס התכניהפרויקט פעיל כיום 
 כולל ליווי וסיוע פרטני במהלך שעה וחצי שבועיות. 

 35-40והוא מונה כיום בין  הפרויקט מקודם על יחידת ההתנדבות באגף לשירותי רווחה וקהילה
מתנדבים ורכזת אחת. השנה הוצב יעד להגדיל את מספר המתנדבים כך שיותר ויותר תלמידים 

רכזות ולהביא לחלוקה  3כוונה להתרחב לייהנו מליווי וחניכה של המתנדבים. כמו כן , ה
גאוגרפית על פי אזורים, כאשר כל רכז/ת יהיו אמונים על הקשר עם בתי הספר באזור עליו היא 

  אחראית.

קידום הפרויקט מתבצע בפועל במועצה המקומית על ידי שרון שמאי מנהלת מחלקת בתי ספר 
ירותי רווחה וקהילה ולימור אקהאוז באגף החינוך, ענת פרסמן, מנהלת מדור גמלאים באגף לש

 רכזת יחידת התנדבות באגף לשירותי רווחה וקהילה ברשות המקומית.

ציין כי :"פרויקט ההתנדבות משתלב בתפיסה המעוגנת  ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש
 בתוכנית האב  לחינוך של מועצת פרדס חנה כרכור  להעמיק את החיבור בין התלמידים לקהילה

בנוסף אנו מפעילים התלמידים לקהילה והקהילה לתלמידים.  -באמצעות התנדבות וסיוע הדדי
בישוב מערך סיוע לתלמידים מתקשים במסגרת אגף החינוך. פרויקט זה הוא נדבך נוסף המשתלב 

 "  הוסיף געש.ם שלנויות לסיוע, תגבור והעשרה לתלמידיבמגוון התוכניות הפדגוג

יה"ס, בשעות הלימודים , כאשר ביה"ס מחליט מי יקבל עזרה, באיזה השיעורים מתקיימים בב
 שעות, באיזה היקף ובאילו תכנים. הלימוד מתקיים  הן 'אחד על אחד' והן בקבוצות קטנות. 

המתנדבים עוברים הכשרה קצרה ייעודית של עמותת פוש וכן ליווי מקצועי שוטף על ידי רכזת 
 העמותה וצוות בית הספר.

תנדבות קוראים לתושבים להגיע להתגייס ולתרום לפרויקט זה ולאחרים. "העשייה ביחידת הה
למען האחר מקנה תחושת שייכות ומשמעות ומאפשרת צמיחה עצמית לצד פיתוח והעצמה של 

 הקהילה" מוסרת מנהלת היחידה לימור אקהויז. 

 :פרטים מלאים ניתן לקבל בדף הפייסבוק ובאתר המועצה
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