ימי אוריינטציה התקיימו ברמה מחוזית ,הימים נפתחו בשיחה מרתקת מפי יניב
קנדל ....שסיפר את סיפור חייו וחידד על משמעותה של הנתינה .רב העמותה
העביר שיחה בנושא כשרות בדירות שירות ונגע גם הוא בכח ההתנדבות .כמו כן,
הכירו המתנדבים את הרכזות הישירות שלהן וקיבלו סקירה על חובותיהם
וזכויותיהם במהלך השנה .לסיום הוצג בפניהם המערך הסוציאלי של העמותה
בו יוכלו להיעזר בשעת הצורך.
דירות השירות של בנות שילה נפתחו עם סדנאות
כשרות ייחודיות .בכל דירה ערכנו ערב מיוחד שחידד את
הלכות הכשרות איתן יש להתנהל בדירה ,כלים חדשים
בצבעים מבדילים נרכשו עבור כל דירה ונתלה הסבר
מפורט על שמירת הלכות הכשרות בדירות .במהלך
החודשים הקרובים יערכו ביקורות מטעם העמותה על
מנת לוודא שהנושא הופנם.

שיעורי אורייתא נערכים בקביעות ברחבי הארץ .רכזות העמותה פינקו בערבי פתיחה

מערך הכשרת הרכזים נפתח ביום הכשרה שנגע במשמעות השירות הלאומי ,העמקנו בחשיבות העבודה

מלאים בטעמים של בית .הבנות גילו עניין רב בתכנים ובאופי ההעברה.

היומיומית בה אנו מתעסקים .פתחנו בסיפור חיים מעורר השראה של שרה סהלו אלבז שנתן כח והרבה מוטיבציה
אישית וארגונית ,המשכנו לסדנא של שיתוף חוויות מעצימות מהשטח וסיימנו בהרצאה מקצועית בתחום הגיוס.
יום ההכשרה הבא מתקיים בקרוב ,בחלקו הראשון יעסוק בזיהוי נורות אזהרה בקרב מתנדבים ,חובת דיווח ודרכי
טיפול במקרים סוציאליים .בחלקו השני נעמיק באופן המקצועי בו יש לערוך ראיונות אישיים למועמדי השירות

יום העשרה לקראת ימים נוראים נערך עבור בנות
אגף "שילה" .פתחנו את היום בשיחה של רב העמותה
שנגעה בעוצמת הבחירה שבחזרה בתשובה ,המשכנו

לקראת ראש השנה חילקו
הרכזות שי מתוק למתנדבים -
שוקולד לשנה מתוקה.

הלאומי.

יום גיבוש לחברי הצוות נערך בשיא העבודה של תחילת שנה..
נפגשנו ביפו לסיור טעימות בשוק

לשיחה מעוררת השראה מפי עדן הראל שתיארה את

המשכנו לטיול סגואי על קו החוף

סיפור החזרה בתשובה שלה באופן מרתק ונוגע ללב.

וסיימנו בארוחת צהרים מפנקת.

היה מרענן ומגבש (:

וסיימנו בהופעת סליחות מדהימה ששילבה שירים
מקשת העדות בישראל .מקצת תגובות הבנות על יום
ההעשרה" :היה יום מושלם ..מרתק ושמח" השירים
הזכירו לנו באיזה ימים אנחנו נמצאות ..תודה רבה!!",
"הרגשנו את ההשקעה היה מעולה!“

הרמות כוסית בסימן
השנה

נערכו

תכנית ידידים באזרחות בשיתוף עם העמותה פותחת

שירות

לאומי

את תכנית תשע"ז בשלושה מוקדים -פתח תקווה ,ראשון

ברחבי הארץ ,ביניהם בית

לציון ונתניה .בשבועות האחרונים נערכו ימי חשיפה

בלינסון

למתנדבים רלוונטים ומהלך המיונים החל .בשבועות

ראש
במוקדי

חולים

השרון,

הקרובים תחל הפעילות שכוללת מפגשי העצמה קבוצתיים

ועוד..

אחת לחודש ,מפגשי אישיים עם מנטורים מלווים אחת
לשבועיים.

תכנית פיתוח מנהלות התחילה את דרכה השנה
בעמותה .המפגשים נערכים אחת לחודש עבור
מנהלות המחוז .פתחנו את התכנית מתוך הנחה כי ידע
רב נמצא אצל אנשי השטח המובילים שלנו ,המפגשים
מייצרים מרחב למידה ושיתוף ,היוועצות עמיתים
והתמקצעות .המפגשים כוללים סדנאות שונות ומרצים
מומחים בתחומים שונים הנוגעים לסוגיות חינוך וניהול.

תכנית השלמה ושיפור בגרויות בעמותה
לימודי מדרשה בחיפה

מתגבשות קבוצות במחוז מרכז ללימודים לקראת בגרות

בנות שילה בחיפה ישתלבו השנה

באנגלית ב 4ו 5יחידות לימוד .הקבוצות יפתחו בעוד

במדרשת הדר בשיעור תורה אחת

כחודש ויונחו על ידי מורה מקצועית שתכין את הבנות

לשבוע.

המתנדבות

יקבלו

מטעם

העמותה הסעות מסודרות הלוך ושוב
וכיבוד מרענן.

בשיעורים שבועיים לקראת בגרות קיץ באנגלית.

הכשרות מקצועיות לבנות החינוך של העמותה יחלו

סיפור משמח

החינוך שנוגעת בסוגיות שונות העולות במהלך

ארבע מתנדבות בודדות של

השירות הלאומי בתחום .התכנית כוללת שיח עמיתות

"שילה" עשו יחד עלייה השבוע!

החודש .את המפגשים מנחה מרצה מנוסה בתחום

והפרייה הדדית ,מרחב בו ניתן להציף קשיים ולשתף
על התמודדויות מהיום יום .כמו כן ,הרצאות בנושאים

ערכנו לכבודן ערב הצדעה בדירה
והרמת כוסית מפרגנת..

שונים לדוג' התמודדות עם משמעת ,יצירתיות ,איך
להיות בת שירות משמעותית בבית ספר ועוד .מניסיון
שנים קודמות המתנדבות מתארות את המפגשים
כמהנים ומעשירים מאד.

בימים אלה נפתחו תכניות העצמה ייחודיות לעמותה במחוז צפון .נוכחנו לראות כי בשנים האחרונות
מתנדבים רבים שמגיעים מרקעים משפחתיים ,כלכליים ,או נפשיים לא פשוטים מוצאים את עצמם נאבקים
לצלוח את שנת השירות שלהם עד סופה .סקרנו וחקרנו מה יכול לתת למתנדבים אלה מעטפת נרחבת ואישית
יותר שתאפשר להם לשתף באופן רציף על הקשיים שלהם ,לדון בהם ולקבל ארגז כישורי חיים להתמודדות היום
יומית בשירות .מתוך כך נוצרו קבוצות העצמה מיוחדות בצפון בהם משתתפים מתנדבים נבחרים שנפגשים עם
מנחי קבוצות בעלי תארים והכשרה מקצועית לפגישה קבוצתית אחת לשבוע .לצורך כך מאפשרים המפעילים
למתנדבים לצאת מוקדם ממקומות השירות  -קבוצות בחיפה ,נצרת עלית ,דלית אל כרמל.

בקרוב...

נאחל להם בהצלחה גדולה ,בשאיפה לראות את כולם
מסיימים את השנה בתחושת הצלחה והתקדמות!

יום הכשרה לבנות שילה -י“א טבת9/1/17 ,
שיחה מעשירה של רב העמותה הרב כפיר גץ
הרצאה מרתקת מפי שרה סהלו אלבז שתספר את סיפור חייה המעורר השראה
הצגה מצחיקה ,מרגשת ונוגעת ללב ..על החיים שלכן ..תתכוננו(:
לסיום ..ארוחת צהרים.

