ידיעון פידל  -תשרי תשפ"ג
שנת תשפ"ב התחילה באי ודאות  ...חוזרים לשיגרה או לא?
כשקיבלנו אור ירוק ,שעטנו קדימה בכל הכח! ופעלנו לקידום מגוון נושאים חשובים:

חינוך  -צמצום פערים לימודיים וקידום מצוינות

תכנית הגישור  -במהלך השנה המגשרות המסורות שלנו עבדו
עם  918תלמידים ב 14-בתי ספר ברחבי הארץ .סייעו באין ספור
שיעורי עזר לשיפור ההישגים הלימודיים .מנעו כ 100 -מקרי נשירה
גלויה וסמויה ,ליוו  127הורים וצוותי בתי ספר לשיפור התקשורת
ושיתוף הפעולה בין הצדדים.

תכנית  STEP-UPלצמצום פערים לימודיים פעלה בעפולה ,לוד ורמלה נערות
מובילות ומצטיינות נרתמו לסייע בצמצום פערים לימודיים והעבירו שיעורי עזר
לתמידי כיתות ג'-ד'.
החניכה שיראל ממרכז נוער שחר בלוד מספרת על הצלחתה בזכות העזרה
שקיבלה במסגרת תכנית STEP-UP
בעקבות התגבור הלימודי במקצועות הליבה שיראל קיבלה תעודת הצטיינות
ומדווחת גם על שיפור במצבה החברתי
מפגש הכנה חונכים ,חניכים והוריהם.

"שמי שיראל ואני למדתי במרכז למידה ,הרגשתי שאני ממש התקדמתי במקצועות ,אנגלית ומתמטיקה ועוד ...זה עזר לי
ממש במבחנים ואני ממש גאה על זה שהצלחתי במבחנים בבית ספר ובשיעורים בכיתה בזכות התוכנית של המרכז
למידה שעזרו לי במרכז הנוער"

תכנית ח"ץ– ליאל החרוצה והשקדנית בטקס בוגרי חץ (חוקרים צעירים).
ליאל תלמידת כיתה י"א במגמת ביולוגיה וכימיה חקרה במשך שנה את נושא
ההשמנה בבית חולים תל -השומר .דברי ליאל:
"יצא לי לראות וללמוד מלא דברים במחקר ובסיורים .תודה שעזרתם לי להצטרף
לתוכנית .בלעדיכם זה לא היה קורה .לא אשכח זאת תודה רבה"

קידמנו את תחום הבריאות:
אחרי שנתיים של קורונה ,אנחנו מבינים כמה חשוב לדעת כיצד לשמור על בריאות גופנו
וכדי לקדם את המודעות יצאנו בסדרת סדנאות והכשרה:

הכשרת מובילי בריאות לצוות עובדי פידל –
כדי לקדם תפיסת חשיבות ניהול אורח חיים בריא בקהילה ובבני הנוער – הבנו כי השינוי צריך להתחיל מאיתנו .צוות פידל הכולל מנהלי
מרכזי נוער ,מגשרות וצוות המטה עבר הכשרה בת  7חודשים העוסקת בניהול אורח חיים בריא.

סדנת אורח חיים בריא לבני נוער

קידום בריאות בקרב הגיל השלישי -
קבוצת גיל זו נפגעה רבות בשנתיים האחרונות ,השתייכותם לקבוצת הסיכון הביאה לכך שהפכה לנתח אוכלוסייה שסבל
רבות מריחוק חברתי ,הריחוק החברתי השפיע רבות על תחושת הביטחון העצמי ,על קיומן של חרדות הנוגעות לבריאות
גופם .בשל כך ,פידל בתמיכת משרד הקליטה הפעילה :

סדנת העצמה חיזוק הביטחון ואמונה עצמית בקרית-ים-
הסנדא מנתה  5מפגשים  ,שכללה ביות היתר יוגה מותאמת תרבות,
קידום בריאות ותזונה נכונה ,פעילות גופנית והנעת הגוף לצלילי המוסיקה
האמהרית .בסדנא השתתפו כ 50-איש.
סדנת אורח חיים בריא בב"ש –
הסדנא מנתה  6מפגשים בשפה האמהרית ,בהנחיית דיאטנית קלינית.
בסדנא הועברו ידע וכלים פרטיים לניהול אורח חיים בריא 25 .משתתפים
נחשפו לסוגיות שונות כגון חוזקות המטבח האתיופי המסורתי ,החשיפה
לאוכל המערבי .המשתתפים קיבלו ליווי בשימור וחיזוק אורח חיים בריא
הליווי כלל מעקב אך המשקל BMI ,אחוזי השומן בגוף ופעילות גופנית.

קידום תחום הספורט:

ידוע שספורט הינו מעבר לאתגור את הגוף .הספורט הוא בראש ובראשונה מצב מנטלי .כשהנוער שלנו
עוסק בספורט ,הוא מפתח את ההישגיות  ,תפיסת ערך ההתמדה אל מול האתגרים ,היכולת להתגבר על
הקושי הפיזי והמנטלי ,חשיבות הזמן והתרגול ,דחיית סיפוקים ובניית אסטרטגיה וטקטיקה ,פיתוח
ראייה ארוכת טווח וטיפוח תחושת המסוגלות העצמית .בסוגי ספורט מסוימים אף לומדים כיצד לעבוד
כצוות  .עמותת פידל מעודדת את בני הנוער לקחת חלק בסוגי הספורט השונים.

כדורסל:
משחק ידידות שהתקיים בסביון  -קבוצת מרכז
נוער שחר בלוד מול קבוצת נוער מסביון  -נערי
פידל נצחו ניצחון מוחץ! מקווים שלמדתם כי
ההתמדה משתלמת

קורס גלישה בים:

טניס

קידום העצמת נשים
סדנת העצמה נשית :
 15חניכות השתתפו בסדנת העצמה נשית  ,ונחשפו לאשת עסקים בתחום
האסתטיקה ,אשר סיפרה כיצד התחילה את דרכה כאשת עסקים וכיום היא בעלת
עסק מצליח ומשפיע.

הפעלה והנחיית סדנאות בנושא מיניות בריאה:
בחברות ותרבויות רבות נושא המיניותנחשב לטאבו ,ונמנעים לדבר עליו .יחד עם זאת ,אנו חיים בתקופה בה בני
הנוער נחשפים למידע רב באמצעות המדיה ,דבר שעלול להשפיע באופן שלילי על תפיסת המיניות.
עמותת פידל רואה בחינוך למיניות בריאה נושא חשוב שיש לעסוק בו .בשל כך ,פידל בשת"פ עם פורום הבריאות
יוצאי אתיופיה  -העבירה סדנאות בשלושה מרכזי נוער ברחבי הארץ – הסדנא היוותה מרחב בטוח עבור נערות
לעסוק בנושאים של דימוי עצמי ,בטחון עצמי ,אמצעי מניעה ,מחלות ,קידום תפיסת זוגיות בריאה והזכות להציב
גבולות.

קבוצת העצמה לנערות במרכז נוער עפולה :
הקבוצה נפגשת אחת לשבוע עם רכזת מרכז הנוער .במפגשים הנערות דנות
בנושאים חברתיים בוערים ,פוליטיקה ,זהות ,תרבות ,ומורשת.

קידום המודעות והחיבור למורשת יהדות אתיופיה
חניכי מרכז נוער עפולה ,לקחו חלק בסמינרים בנושאי חגים והלכות יהדות אתיופיה ,וסיפורי העלייה
לישראל דרך סודן .החניכים לקחו גם חלק פעיל בטקסי חג הסיגד ,ויום הזיכרון לנספי סודן.

המגשרות שלנו מקדמות את נושא מורשת יהדות אתיופיה בבתי הספר בו הן עובדות.

פעילות לבני הגיל השלישי ,סיורים באתרי מורשת ישראל בעיר ירושלים

תעסוקה
פרויקט תעסוקה הולמת:
משתתפים מהערים  :שדרות  ,אשקלון  ,רמלה ,ובית שאן ,למדו מיומנות מחשב  ,כתיבת קורות חיים וניהול  ,ומשא ומתן
עם מעסיקים .בנוסף ,קיבלו שירותי ייעוץ קריירה.
בעקבות הפרויקט חלקם מצאו עבודה טובה יותר  ,וחלקם החלו ללמוד באקדמיה.
תכנית אופק לבוגרים:
השקנו את תכנית אופק לבוגרים אשר הינה תכניתהכוונה תעסוקתית לבוגרי עמותת פידל החל מגיל  18ועד לגיל .30
התכנית מתמקדת בקידום תעסוקתי ובפיתוח קריירה ,לשם השתלבות במשרות מקצועיות ושיפור בתנאי השכר.
במסגרת התכנית קיבלו כ 40 -צעירים בוגרי העמותה ,ליווי וייעוץ במכלול היבטי החיים ,החל מסבסוד לימודי
פסיכומטרי ,ייעוץ תעסוקתי ,הכוונה לקבלת מלגות ,ועוד.
קבוצה של חמישה עשר צעירים חדשים נקלטו בתוכנית ונערך להם ערב מתגייסים במרכז נוער רמלה ,בו קיבלו תיקים
ושי צנוע לקראת הגיוס .בנוסף הם זכו ליום כייף מיוחד ושייט ביאכטה.

פידל בתקשורת
ד"ר נגסט מנגשה מנכ"לית עמותת פידל ,נבחרה ע"י ארגון שתיל לאחת מ 40 -דמויות
מפתח ,מנהיגות ומנהיגים ,שחוללו שינויים משמעותיים בחברה הישראלית לאורך  4עשורים.
התערוכה והקטלוג הנלווים לה פותחים חלון להתבוננות באותן דמויות ,בסיפורי החיים
המרתקים  ,ובשינוי שהצליחו לחולל במציאות.

נגה אלנה ,סמנכ"ל עמותת פידל ,עולה לרדיו אחת לשבוע ,ונוגע בסוגיות שונות בתחום
החינוך בישראל .הוא משוחח על ההבדלים במערכת החינוך באתיופיה ובישראל ,המלצות
להתנהלות הורית נכונה בחופשת הקיץ ,העלאת המודעות לסכנות ופיתויים ברחוב ודרכי
המניעה מהן והעלאת המודעות לנושא האבחונים.

פידל מקדמת גם כייף

