חדשות השבוע

פוש לחיים
האלוף (במיל') אליעזר שקדי הגיע להרצות בפני תלמידי תיכון דרכא ע"ש מנחם
בגין בגדרה מטעם עמותת "פוש" שמזמינה אתכם לבוא ללמד ולהתנדב
האלוף (מיל') אליעזר שקדי,
מפקד חיל האוויר לשעבר ,אשר
עד לאחרונה כיהן כמנכ"ל חברת
אל -על ,התפנה השבוע מעיסוקיו
ו"נחת" באולם הכנסים וההצגות
של המתנ"ס המקומי בגדרה ,כדי
להרצות מטעם עמותת "פוש" בפני
תלמידי תיכון דרכא ע"ש מנחם
בגין.
עמותת פוש פועלת לשוויון בחינוך,
תוך הפעלת מערך מתנדבים
המשמשים כמורים פרטיים ללא
תשלום לילדים הזקוקים לסיוע
רכז המתנדבים ,אפרים דפנר
במקצועות הלימוד השונים .בנוסף,
מתן סיוע מקצועי בשכר ע"י מורות
להוראה מתקנת לילדים בעלי רכז המתנדבים ,אפרים
לקויות למידה וכן קיום
הרצאות דפנר" :אנו מחפשים
לתלמידי תיכון לעידוד מוטיבציה
מתנדבים בכל מיני
אישית ופיתוח יוזמות.
אל שקדי התלווה רכז המתנדבים של נושאים ,הביקוש הוא
פוש בגדרה ,אפרים דפנר.
השניים למקצועות ריאליים
התקבלו על ידי מנהלת ביה"ס
כמו מתמטיקה או
רוחלה טל אשר הציגה את מסלולי
התיכון הנותנים מענה לקשת רחבה
אנגלית אבל היום
של תלמידים במסלול
טכנולוגי לדוגמא יש לי מתנדבת
ובמסלול עיוני ומובילים לאחוזי
זכאות גבוהים בבגרות .כמו כן ,שמסייעת בתנ"ך שזה
המנהלת ציינה כי בשנים האחרונות
גם מצוין"
מרבית התלמידים מתגייסים
מספר
לשירות משמעותי ואחוזי הגיוס להצלחה" ישנם
הינם  .98%שקדי נשא דברים בפני מתנדבים מתושבי גדרה והסביבה,
שכבת יא' של בית הספר בנושא :למתן שיעורי עזר ללא תשלום
"עוצמה פנימית ,מצוינות ,יחס לכ 15-תלמידים הזקוקים לעזרה
לאחר ומוטיבציה" ופרש את משנתו בלימודים והוריהם אינם יכולים
המתבססת על ארבעה עקרונות :לממן אותם ,וזאת מעבר להרצאות
האחד :מקצוענות ,קרי להשקיע אותן מעניקים דמויות בולטות
את כל כולך בתחום ,שניים ,תחקור,
כלומר להבין למה קורים לך דברים,
מה קרה ואיך בפעם הבאה תוכל
להיות טוב יותר ,שלישי ,שאיפה
למצוינות כדרך חיים והאחרון,
אמונה בעצמך .התלמידים נהנו
מהרצאתו של שקדי ובסיומה
התאפשר שיח עם התלמידים
בעיקר בנושאים הקשורים בגיוס
משמעותי לצה"ל.
עוד נמסר כי במסגרת "פוש
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בחברה ,להעצמת בני נוער.
בימים אלו מחפשת השלוחה
הגדרתית של העמותה ,מתנדבים
החטיבה
לתלמידי
שיסייעו
והתיכון" .אני מרכז את העמותה
'פוש' בגדרה .זו השנה הרביעית
שאני עוסק בכך" ,אומר רכז
המתנדבים ,אפרים דפנר" ,בעבר
היו לנו יותר מתנדבים וכיום יש לי
שתי מתנדבות שאינן מגדרה אלא
מגדרות .אנו מחפשים מתנדבים
בכל מיני נושאים ,הביקוש הוא
למקצועות ריאליים כמו מתמטיקה
או אנגלית אבל היום לדוגמא יש
לי מתנדבת שמסייעת בתנ"ך שזה
גם מצוין .אנחנו צריכים מתנדבים
שיהיו פנויים בשעות ביה"ס כי
העמותה לא מאפשרת לבקר בבתי
התלמידים או המתנדבים .אני למשל
הולך לתיכון פעמיים בשבוע ויש לי
מס' קבוצות שאני עוזר להן בחדר
המורים או בספרייה .אם לאנשים
יש אפשרות לשבת וללמד בשעות
אחה"צ אז אפשר לשבת בספריה.
אנחנו מאוד נשמח שכל מי שיכול
ללמד ברמה של חטיבה ותיכון יגיע
להתנדב אצלנו בכל מקצוע שהוא".
להתנדבות בגדרה ,ניתן לפנות אל
רכז המתנדבים אפרים דפנר בטל':
 054-5431352או במייל:
Efraim.dafner@gmail.com
לפרטים נוספים ,עמותת פוש:
טל'  ,03-5354965כתובת האתר:
www.pushedu.org

